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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 191
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за асоцииране между Европейския съюз и
Европейската общност за атомна енергия и
техните държави членки, от една страна, и
Република Молдова, от друга страна, приет
от ХLIІ Народно събрание на 24 юли 2014 г.
Издаден в София на 28 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за асо
цииране между Европейския съюз и Европей
ската общност за атомна енергия и техните
държави членки, от една страна, и Република
Молдова, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз
и Европейската общност за атомна енергия
и техните държави членки, от една страна, и
Република Молдова, от друга страна, подписано на 27 юни 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 24 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5131
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УКАЗ № 192
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за асоцииране между Европейския съюз и
Европейската общност за атомна енергия и
техните държави членки, от една страна, и
Грузия, от друга страна, приет от ХLIІ Народно събрание на 24 юли 2014 г.
Издаден в София на 28 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за асо
цииране между Европейския съюз и Европей
ската общност за атомна енергия и техните
държави членки, от една страна, и Украйна,
от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз
и Европейската общност за атомна енергия
и техните държави членки, от една страна,
и Украйна, от друга страна, подписано на 21
март 2014 г. и на 27 юни 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 24 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5133

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за асо
цииране между Европейския съюз и Европей
ската общност за атомна енергия и техните
държави членки, от една страна, и Грузия,
от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз
и Европейската общност за атомна енергия
и техните държави членки, от една страна,
и Грузия, от друга страна, подписано на 27
юни 2014 г. в Брюксел.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 24 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5132

УКАЗ № 193
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз
и Европейската общност за атомна енергия
и техните държави членки, от една страна,
и Украйна, от друга страна, приет от ХLIІ
Народно събрание на 24 юли 2014 г.
Издаден в София на 28 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

УКАЗ № 194
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството
на Реп убл и ка Бъ л гари я, п редс та вл я ва но
от министъра на регионалното развитие, и
Европейската инвестиционна банка, приет
от ХLIІ Народно събрание на 25 юли 2014 г.
Издаден в София на 29 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за из
менение № 1 към Финансово споразумение
от 29 юли 2010 г. между правителството на
Реп ублика България, представлявано от
министъра на регионалното развитие, и Ев
ропейската инвестиционна банка
Член единствен. Ратифицира Споразуме
нието за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на Република България, представлявано
от министъра на регионалното развитие, и
Европейската инвестиционна банка, сключено
на 1 юли 2014 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
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Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 25 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5172

УКАЗ № 198
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за висшето
образование, приет от ХLIІ Народно събрание
на 24 юли 2014 г.
Издаден в София на 30 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за висшето образова
ние (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28
от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от
1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.;
попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113
от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г.,
бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г.,
бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108
от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от
2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50,
56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г.,
бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от
2013 г. и бр. 54 от 2014 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за висшето образование (обн., ДВ,
бр. 63 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2011 г., бр. 60
от 2012 г., бр. 63 от 2013 г.) в § 7 се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „2012/2013 г.“ се
поставя запетая, а думите „и 2013/2014 г.“ се
заменят с „2013/2014 г. и 2014/2015 г.“.
2. В ал. 3 след думите „2012/2013 г.“ се
поставя запетая, а думите „и 2013/2014 г.“ се
заменят с „2013/2014 г. и 2014/2015 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 24 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5171

ВЕСТНИК
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УКАЗ № 199
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от ХLIІ
Народно събрание на 25 юли 2014 г.
Издаден в София на 30 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за физическото
възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от
1996 г.; Решение № 8 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124
от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от
2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64
от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95
от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34,
36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г.,
бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и
96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45,
87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.,
бр. 21 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 47а, ал. 5 след думите „приложения № 1 и 2“ се добавя „както и по ал. 4“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 47а „Списък на спортните обекти и съоръжения с
национално значение“ се създават т. 18 и 19:
„18. Открити спортни обекти и съоръжения – игрища за видове спорт, Закрит спортен
комплекс за обучение и тренировки и Многофункционална спортна зала – на територията
на Националната спортна академия „Васил
Левски“ – София.
19. Водна учебна спортна база на Нацио
на л нат а спор т на а к а дем и я „Васи л Левски“ – гр. Несебър.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 25 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5184
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност, приета с Постано
вление № 105 на Министерския съвет от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм.,
бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) Наредбата се прилага при спазване на
принципите на съразмерност на наказанието
и зачитане на човешките права.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. спортистите, лишени от състезателни
права вследствие на нарушение на антидопинговите правила.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„В годишния план не се включват спортистите по ал. 1, т. 4.“
3. В ал. 4 след думата „съгласно“ се добавя
„правила и“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Разходите за транспорт и анализ на
пробите на спортистите по ал. 1, т. 4 и за
командировки и възнаграждения на антидопинговите екипи се заплащат от състезателя
или от лицензираната спортна организация,
към която той е картотекиран.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Нарушение на антидопинговите правила е едно или повече от следните деяния:“;
б) в т. 1, буква „б“ думата „отхвърли“ се
заменя с „не се възползва от“;
в) създават се т. 9 и 10:
„9. помощ, насърчаване, подпомагане,
подбуждане, сговаряне, прикриване или друго
съучастие, включващо нарушение на антидопинговите правила или опит за нарушение на
антидопинговите правила;
10. забранено сдружаване на спортист в
професионален или свързан със спорта аспект с длъжностно лице, за което спортистът
знае, че изтърпява период на наказание или
е установено участието му в нарушение на
антидопинговите правила.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В ал. 1 думите „Техническите процедури
по тестването“ се заменят с „утвърждава стандартна оперативна процедура за организация
и провеждане на допинговия контрол“.
2. В ал. 2 след думата „кое“ се добавя
„поведение“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „за целите“ се заменят
с „по смисъла“.
2. В ал. 7 думите „за целите“ се заменят
с „по смисъла“.
§ 6. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. Лицензираните спортни организации са длъжни да не допускат картотекирани
от тях спортисти или длъжностни лица в
администрирания от тях спорт да извършват
нарушения на антидопинговите правила по
чл. 6, ал. 1.“
§ 7. В чл. 14, ал. 1, в изречение първо думата „изчерпателно“ се заличава, а в изречение
второ след думата „Измененията“ се добавя
„и допълненията“.
§ 8. В чл. 15, ал. 5 думите „най-кратък
срок, но не повече от“ се заменят със „срок
до“ и след цифрата „7“ се добавя „работни“.
§ 9. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „освобождаване“ се заменя
със „срок на съхранение“.
2. В ал. 2 думата „освобождаването“ се
заменя със „срока на съхранение“.
§ 10. В чл. 42, ал. 2 след думата „изследвания“ се добавя „и при необходимост привлича
лекари-специалисти в съответната област“.
§ 11. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „потвърждаване на неблагоприятния резултат“ се заменят с „приключване на процедурата по допингов контрол“.
2. В ал. 5 цифрата „5“ се заменя със „7“.
3. В ал. 6 думите „на място“ се заменят
с „лично от спортиста в Антидопинговия
център“.
§ 12. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 цифрата „5“ се заменя със „7“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) На изслушването спортистът може
да бъде придружаван от треньор или друго
длъжностно лице. Непълнолетните спортисти
се придружават от родител или попечител.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думите „Контролно-медицинската комисия“
се добавя „и от другите присъствали лица“.
§ 13. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Антидопинговият център уведомява спортиста и съответната лицензирана спортна
организация за деня и часа на провеждане
на анализа на проба „Б“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) По искане на спортиста провеждането
на контролния анализ по ал. 1 може да бъде
отложено еднократно, като Лабораторията за
допингов контрол насрочва нови дата и час,
за които спортистът се известява чрез съответната лицензирана спортна организация.
Новата дата за контролен анализ на проба
„Б“ е окончателна. Ако спортистът или упълномощено от него лице не се явят, анализът
се извършва в отсъствието им.“
§ 14. В чл. 47 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 15. В чл. 48, ал. 4 думата „удостоверяване“
се заменя с „обявяване“.
§ 16. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 след думата „издадено“ се
добавя „или предстои да бъде издадено“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) При получаване на атипичен резултат
от проба „А“ за повишено съотношение тестостерон/епитестостерон Контролно-медицинската комисия управлява резултата съгласно
техническата документация на Световната
антидопингова агенция.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 17. В чл. 51, ал. 3 в основния текст думата „освен“ се заличава, а думата „им“ се
заменя с „не“.
§ 18. В чл. 56, ал. 2 в основния текст след
цифрата „7“ се добавя „работни“.
§ 19. В чл. 63, ал. 6 думата „заплати“ се
заменя с „възстанови“.
§ 20. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „установи“ се заменя с „докаже“.
2. В ал. 2, изречения първо и трето думата
„установи“ се заменя с „докаже“.
§ 21. В чл. 68, ал. 5, изречение първо думите
„той е длъжен“ се заменят с „тя е длъжна“.
§ 22. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 след думите „медицинско лице“ се
поставя запетая и се добавя „представително
лице, парамедицински персонал“.
2. Точка 14 се изменя така:
„14. „Използване“ е нанасянето, поемането,
инжектирането или употребата по какъвто
и да е начин на забранена субстанция или
забранен метод.“
3. Точка 43 се изменя така:
„43. „Спортист“ е всяко лице, което участва в спортна дейност на международно или
национално ниво, всек и дру г състезател,
попадащ по друг начин под юрисдикцията
на подписала страна или на друга приемаща
кодекса спортна организация, както и всяко
друго лице, което обикновено взема участие
в организирани спортни дейности.“
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Заключителна разпоредба
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 3, т. 1, буква „в“ и § 10,
които влизат в сила от 1 януари 2015 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5295

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с Постановление № 97 на
Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 40
от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „шест“ се заменя с „дванадесет“, а думата „шестмесечният“ се заменя
с „дванадесетмесечният“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай на липса на промяна на
цените, посочени в дек ларация-справката
по чл. 33, ал. 2, въз основа на която е била
утвърдена цена по чл. 2, ал. 1 на лекарствен
продукт, който е единствен в международно
непатентно наименование, включен в ПЛС, с
изключение на лекарствените продукти, разрешени за употреба по реда на чл. 11 ЗЛПХМ,
притежателят на разрешение за употреба или
упълномощен негов представител представя на
всеки шест месеца от датата на утвърждаване
на последната цена пред Съвета декларация,
удостоверяваща тези обстоятелства. Декларацията се подава в месеца, през който изтича
шестмесечният период.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „шест“ се заменя с „дванадесет“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) При наличие на промяна на цените
на лекарствен продукт по ал. 2, посочени в
декларация-справката по чл. 33, ал. 2, при
която референтната цена по чл. 8, ал. 1, т. 1
е по-ниска в сравнение с референтната цена,
въз основа на която е била образувана цената
на лекарствения продукт, с изключение на лекарствените продукти, разрешени за употреба
по реда на чл. 11 ЗЛПХМ, притежателят на
разрешение за употреба или упълномощен негов представител не по-късно от шест месеца
от датата на утвърждаване на последната цена
на лекарствен продукт представя пред Съвета
заявление за промяна на утвърдена цена.“
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5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“, а думите
„ал. 2“ се заменят с „ал. 3 и 4“.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
8. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
9. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 2 и 5“ се заменят с „ал. 3, 4 и 7“.
10. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“.
11. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 3, 6 и 8“ се заменят с „ал. 5, 8
и 10“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) До 31 декември 2014 г. притежателите на разрешения за употреба или техни
упълномощени представители не могат да
заявяват увеличение на регистрираните цени
на лекарствените продукти, отпускани без
лекарско предписание, с по-голям процент
от статистически отчетената инфлация за
периода на действие от последната регистрирана цена.
(2) Започнатите и недовършени към влизането в сила на това постановление процедури за увеличение на регистрираните цени
на лекарствените продукти, отпускани без
лекарско предписание, се довършват при
условията на ал. 1.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234
ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 2 000 000 лв. за приоритетни ремонтни дейности като мярка за подобряване на материалната база в държавни
и общински училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 1 056 687 лв.,
разпределени по училища и по общини съгласно т. І от приложението;
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2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 943 313 лв., разпределени
по училища съгласно т. ІІ от приложението.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни мерки
и програми за развитие на образованието по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. в частта за структурни мерки и
програми за развитие на образованието.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Училищно образование“ по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2014 г., в приложението към
чл. 1, ал. 1 ред 10 се изменя така:
„
10. Варна Аврен с. Приселци ОУ „Д-р Петър 7 972
Берон“

“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 2 и чл. 89, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение
към чл. 1, ал. 2
I. ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
№
по
ред

Област

Община

Населено
място

Училище

Стойност
(в лв.)

1.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

IX ОУ „Пейо Кр. Яворов“

68 860

2.

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

III ОУ „Братя Миладинови“

71 203

3.

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

II ОУ „Гоце Делчев“

71 915

4.

Благоевград

Гърмен

Хвостяне

ОУ „Димитър Талев“

65 474

5.

Благоевград

Кресна

Кресна

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

70 139

6.

Благоевград

Гърмен

Дебрен

ОУ „Св. Климент Охридски“

71 732

7.

Благоевград

Белица

Белица

Гимназия „Никола Вапцаров“

19 484

8.

София-град

Столична

София

СМГ „П. Хилендарски“

50 841

9.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

СОУ „Иван Вазов“

92 870

10.

Бургас

Бургас

с. Равнец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

99 360

11.

Варна

Варна

Варна

СОУ „Гео Милев“

81 898

12.

Варна

Варна

Варна

Средношколско общежитие
„Михаил Колони“

93 650

13.

Велико Търново Павликени

Павликени

ОУ „Свети Климент Охридски“

69 879

14.

Велико Търново Сухиндол

Сухиндол

ОУ „Свети Климент Охридски“

53 622

15.

София-град

Столична

Банкя

78 СОУ „Христо Смирненски“

70 960

16.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

СОУ „Христо Смирненски“

4 800

II. ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
№
по
ред

Област

Община

Населено
място

1.

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Помощно училище

28 772

2.

Благоевград

Петрич

Петрич

ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров“

82 134

3.

Благоевград

Петрич

Петрич

ПГМЕТ

71 957

4.

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

НПГ „Д. Талев“

97 500

5.

Варна

Варна

Варна

ПГЕ

99 000

6.

Варна

Варна

Варна

ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

93 750

7.

Пазарджик

Пазарджик

Ракитово

ВУИ „Ангел Узунов“

99 500

8.

Пловдив

Сопот

Сопот

ПГ „Владимир Заимов“

92 360

9.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

ПГЕЕ

91 000

10.

Пловдив

Пловдив

Пловдив

ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“

90 000

11.

Силистра

Дулово

Дулово

ПГООТ

97 340

5305

Училище

Стойност
(в лв.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235
ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г.

за определяне на условията за изплащане и
размерите на допълнителното възнагражде
ние за работа при специфични условия на
държавните служители в Министерството
на вътрешните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Допълнително възнаграждение за
работа при специфични условия на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи се определя за елементите и в размерите съгласно приложението.
Чл. 2. Допълнителното възнаграждение по
чл. 1 се изплаща при пряко изпълнение на
служебните задължения в специфични условия
и само за дните, в които държавните служители са работили при специфични условия през
повече от половината от законоустановената
продължителност на работното време.
Чл. 3. Допълнителното възнаграждение по
чл. 1 за работещите при условията на т. І и
V от приложението се изплаща независимо
от продължителността на работното време.
Чл. 4. На държавните служители, които
изпълняват служебните си задължения при
повече от един вид от елементите на работната
среда, представляващ специфични условия,
се изплаща допълнително възнаграждение
за всеки един от тях при спазване условията
на чл. 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Редът за изплащане на допълнителното
възнаграждение за работа при специфични
условия се определя от министъра на вътрешните работи във Вътрешните правила
за работната заплата.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 178, ал. 1, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към чл. 1
СПИСЪК
на елементите за работа при специфични усло
вия на държавните служители и размерите на
допълнителното възнаграждение за тях
І. Йонизиращи лъчения:
1. На работещите в АЕЦ „Козлодуй“ – 60 лв.
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2. В Медицинския институт на МВР и в „Държавен здравен контрол“ към ДУССД:
2.1. на работещите в лаборатории и стационари за терапевтично приложение на закрити и
открити радиоактивни източници – 40 лв.;
2.2. на работещите в изотопни лаборатории – 27 лв.;
2.3. на работещите в рентген-диагностични
екипи – 23 лв.;
2.4. за работа с ортопедичен кугел – 20 лв.;
2.5. за ремонт и поддържане на уреди за
рентгенови лъчи – 16 лв.;
2.6. за работа със зъболекарски кугел – 6 лв.
3. В Специализирания отряд за борба с тероризма:
3.1. на работещите със стационарни и преносими рентгенови апарати – 27 лв.;
3.2. на работещите с рентгенови апарати за
проверка на пратки; за извършване на рентгенофлуоресцентен анализ – 10 лв.
4. В Столичната дирекция на вътрешните
работи и областните дирекции на МВР на извършващите рентгенодефектоскопия – 23 лв.
5. В Моне т ен и я д в о р н а раб о т ещ и т е с
р ен т г енова сис т ема за п р оверк а на ба г а ж
„R APISCAN“ – 10 лв.
6. В Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на работещите в
лаборатории с апарат за рентгено-структурен
анализ – 40 лв.
7. В Главна дирекция „Гранична полиция“
на работещите с източник на йонизиращи лъчения – 23 лв.
8. В Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ – за откриване, идентифициране и транспортиране на източници на
йонизиращи лъчения – 20 лв.
ІІ. Електромагнитни полета:
1. За работа с лазер:
1.1. клас ІV – 13 лв.;
1.2. клас 3Б – 7 лв.
ІІІ. Токсични вещества:
1. За работа с токсични вещества – 5 лв.
2. На работещите в химически лаборатории и
изпитателни халета в Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – 15 лв.
ІV. За работа с микроскопи и/или видеодисплеи – 4 лв.
V. За работа с биологични агенти, създаващи
опасност от възникване на инфекции; за работа
при експозиция с химични агенти на работната
среда над установените норми; за работа при
експозиция на канцерогени и мутагени; за работа с трупен материал; за работа в помещения
с висока температура над допустимите норми
съгласно БДС 14776-87, излъчвана от специфични
източници на топлина; за отглеждане и обучение
на служебни животни – 7 лв.
Забележка. Определените размери на допълнителните възнаграждения за работа при специфични условия в приложението се отнасят за
един календарен месец.
5334
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236
ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 3 на Министерския
съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2014 г. (обн.,
ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30,
31, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60 и
61 от 2014 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 96, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „в т.ч. за персонал 356 хил. лв.“.
2. В ал. 3 думите „по ал. 1“ се заменят с
„9644 хил. лв.“.
3. В приложение № 5 към чл. 5, в пореден № 16 числото „34 077 400“ се заменя с
„34 479 684“.
§ 2. В Постановление № 96 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. (ДВ, бр. 37 от 2014 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „в т.ч. за персонал 46 284 лв.“.
2. В чл. 2, ал. 2 думите „по чл. 1, ал. 1“ се
заменят с „4 303 716 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5335

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2014 г. в размер 2 000 000 лв. за разплащане
на неотложни разходи за дейности на Военномедицинската академия – лечебно заведение
за извънболнична и болнична помощ към
Министерството на отбраната.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. по „Политика
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в областта на отбранителните способности“,
по бюджетна програма „Медицинско осигуряване“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5336

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г.

за извършване на промени на утвърдените
със Закона за държавния бюджет на Ре
публика България за 2014 г. максимални
ра змери н а а н г а ж и мен т и т е з а ра з ход и ,
които могат да бъдат поети през 2014 г. по
бюджета на Министерството на регионал
ното развитие за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 20, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. показател по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
за максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2014 г., със сумата 31 450 000 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 79 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5337

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 450 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за
провеждане на мероприятия за ограничаване
и ликвидиране на констатирани огнища на
болестта „син език“ на територията на областите Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас,
Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Шумен и Габрово и за повишена епизоотична
готовност в останалите области на страната.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по политика в областта
на земеделието и селските райони, бюджетна програма „Безопасност по хранителната
верига“ по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5338
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 1 АВГУСТ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за бюджетите на общини за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за бюд жетите на общини в размер
945 045 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. за пътни разходи на правоимащи бол
ни – 36 458 лв., разпределени по общини
съгласно приложение № 1;
2. за командироване на експерти от териториалните експертни лекарски комисии
(ТЕЛК) от друга община при освидетелстване
на лица, живеещи на територията на тяхната
община – 13 067 лв., разпределени по общини
съгласно приложение № 2;
3. за доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване
на последиците от тях – 895 520 лв., разпределени по общини съгласно приложение № 3.
(3) Средствата по ал. 2, т. 1 и 2 се предоставят за второто тримесечие на 2014 г. по
ред, определен с указания на министъра на
финансите.
(4) Средствата по ал. 2, т. 3 се предоставят
за обучение, за застраховка срещу злополука,
за екипировка, за възнаграждения на доброволци за обучение и за изпълнение на задачи
за защита при бедствия по ред, определен с
указания на министъра на вътрешните работи
и на министъра на финансите.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Област/община

Пътни разходи
на правоимащи
болни, лв.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Благоевград

318

Гоце Делчев

311

Петрич

691

Pазлог

281

Cандански

198

Cатовча

40

Cимитли

400

Област/община
Kрумовград
Kърджали
Mомчилград

БРОЙ 66
Пътни разходи
на правоимащи
болни, лв.
246
1814
274

Черноочене
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Kюстендил

75

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Ловеч

319

ОБЛАСТ МОНТАНА
Бойчиновци

61

Якоруда

Лом

301

ОБЛАСТ БУРГАС

Mонтана

448

Бургас

2003

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Hесебър

160

Брацигово

531

Поморие

794

Bелинград

77

Pуен

926

Пазарджик

458

Cозопол

275

Панагюрище

137

Cунгурларе

165

Пещера
Cептември

ОБЛАСТ ВАРНА
Aврен

210

Bарна

2470

Долни чифлик

104

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Горна Oряховица

43
340

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Перник

271

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Гулянци

100

253

Левски

42

55

Плевен

455

Лясковец

134

Kнежа

663

Павликени

128

Полски Tръмбеш

222

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Cвищов

491

Eлена

Cтражица

80

ОБЛАСТ ВРАЦА
Bраца

176

Kозлодуй

146

Oряхово

271

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово

141

Cевлиево

300

Tрявна

96

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик

68

Добрич

1257

Добричка
Шабла

274
16

Aсеновград

75

Kарлово

223

Кричим

50

Mарица

73

Пловдив

1308

Първомай

154

Pаковски

62

Стамболийски

59

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Исперих

394

Pазград

630

ОБЛАСТ РУСЕ
Бяла

350

Beтово

614

Pусе

433

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Aрдино

52

Kирково

172

Главиница

249

Дулово

735
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Пътни разходи
на правоимащи
болни, лв.

Област/община
Cилистра

482

ОБЛАСТ СЛИВЕН
Kотел

139

Hова Загора

390

Cливен

2020

ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Ботевград

81

Cамоков

32

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Гълъбово

291

Pаднево

409

Cтара Загора

1870

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Попово

177

Tърговище

385

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград

178

Cвиленград

109

Xарманли

315

Xасково

789

ОБЛАСТ ШУМЕН
Kаолиново

48

Kаспичан

262

Шумен

1805

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Eлхово

116

Cтралджа

149

Ямбол

669

ВСИЧКО

36 458

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2
Област/община

Разходи за
командироване
на експерти
от ТЕЛК, лв.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Област/община
Павликени

110
390

ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик
Борован

140

Mездра

170

Pоман

130

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Tрявна
Балчик

10

Tервел

20

Шабла

20

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол

168

Бобошево

350

Cапарева баня

200

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Tетевен

30

Угърчин

50

ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица

120

Бойчиновци

120

Георги Дамяново

284

Чипровци

267

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Гулянци
Долна Mитрополия
Долни Дъбник

827
1017
653

Искър

214

Левски

903

Hикопол
Kнежа

40

ОБЛАСТ РУСЕ

Pуен

30

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Петрич

Aйтос

61

ОБЛАСТ ВРАЦА

40

ОБЛАСТ БУРГАС

71

Cвищов

Червен бряг

294

Разходи за
командироване
на експерти
от ТЕЛК, лв.

Полски Tръмбеш

Гърмен
Cандански
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Две могили

621
1233
501
20

ОБЛАСТ СМОЛЯН
60
137

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Девин

88

ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Eтрополе

143

Горна Oряховица

90

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Eлена

30

Братя Даскалови

190

Лясковец

30

Гурково

110

С Т Р.
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Разходи за
командироване
на експерти
от ТЕЛК, лв.

Област/община
Гълъбово

60

Kазанлък

860

Mъглиж

230

Николаево

240

Oпан

60

Павел баня

160

Pаднево

400

Чирпан

700

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ВЕСТНИК
Област/община
Hово село

За доброволни
формирования,
лв.
1 546

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово

15 600

Tрявна

12 000

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик

21 029

Генерал Тошево

18 000

Kрушари
Tервел

30

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ОБЛАСТ ШУМЕН

Kрумовград

Велики Преслав

30

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Kаолиново

30

Дупница

Kаспичан

30

Kочериново

Hикола Kозлево

30

Кюстендил

Попово
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6 000
20 416
18 000
22 800
600
13 050

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово

100

Летница

1 500
3 750

Eлхово

30

Tроян

Cтралджа

20

ОБЛАСТ МОНТАНА

Tунджа

75

Mонтана

27 600

13 067

Якимово

6 000

ВСИЧКО

Приложение № 3
към чл. 1, ал. 2, т. 3
Област/община

За доброволни
формирования,
лв.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско

18 000

Гоце Делчев

12 000

Pазлог

20 400

Cандански

10 800

Cатовча

18 000

Cтрумяни

6 000

Xаджидимово

18 000

Якоруда

14 400

ОБЛАСТ БУРГАС
Бургас
Hесебър

132 000
30 000
13 200

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Горна Oряховица

20 400

Полски Tръмбеш

6 900

ОБЛАСТ ВИДИН
Брегово

Батак
Белово
Bелинград

4 291

12 000
8 400
13 200

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник

9 600

Kовачевци

6 000

Tрън

6 000

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене

3 000

Долни Дъбник

5 158

Hикопол

1 192

Плевен

10 800

Kнежа

13 200

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Kарлово
Mарица

ОБЛАСТ ВАРНА
Долни чифлик

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

19 200
511

Пловдив

15 600

Xисаря

18 000

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет

18 000

Исперих

33 584

Kубрат

18 000
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Област/община

За доброволни
формирования,
лв.

Цар Калоян

3 600

ОБЛАСТ РУСЕ
Иваново

12 000

ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Aлфатар

750

ОБЛАСТ СЛИВЕН
Tвърдица

15 750

ОБЛАСТ СМОЛЯН
Доспат

5 200

Hеделино

12 000

Cмолян

3 300

ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Горна Mалина

12 000

Драгоман

8 400

Eтрополе

3 600

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Cтара Загора

12 000

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Попово

30 000

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Любимец

2 250

Mаджарово

6 000

Cвиленград

28 800

ОБЛАСТ ШУМЕН
Bърбица

2 250

Kаспичан

1 500

Cмядово

1 443

Шумен
ВСИЧКО

10 950
895 520

5339

РЕШЕНИЕ № 555
ОТ 30 ЮЛИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скално
облицовъчни материа ли – гнайси, от на
ходище „Кобилино“, у част ък „Държавно
лесн и чейс т во“, кон т у ри „Южен“ и „Се
в е р е н “, р а з п о л о ж е н о в з е м л и щ е т о н а
с. Кобилино, община Ивайловград, област
Хасково, и за даване на разрешение за пре
хвърляне изцяло на правата и задълженията
по концесията
На основание § 4а във връзка с § 4, ал. 1
и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 4, ал. 1,
т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8, ал. 1 от отменения Закон
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за концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.;
отм., бр. 36 от 2006 г.) и чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката
и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, представляващи
изк л юч и т ел на д ържа вна собс т венос т, о т
находище „Кобилино“, участък „Държавно
лесничейство“, контури „Южен“ и „Северен“,
разположено в землището на с. Кобилино,
община Ивайловград, област Хасково, който
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
38,4 дка, която съвпада с площта на находището и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 13 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Контур „Южен“ с площ 25 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 7 в координатна система „1970 г.“
съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Контур „Северен“ с площ 13,4 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 8 до № 13 в координатна система „1970 г.“
съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
1 ноември 2000 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
5. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
6. Определя за концесионер по право, без
търг или конкурс – „Аидалес“ – АД, гр. Хасково (в ликвидация).
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. След подписване на концесионния
договор добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
7.1.1. съгласуване от министъра на икономиката и енергетиката на проектите и плановете по т. 8.2.3, изготвени въз основа на
мерките и условията на Решение № ХА-21-ПР
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Хасково, от 2009 г.;
7.1.2. съгласуване на цялостния проект
за добив и първична преработка с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
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7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана
с обекта на концесия, без изрично писмено
съгласие от министъра на икономиката и
енергетиката.
7.5. За осъществяване на правата и за
изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местни и/или републикански
пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива гнайси от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайси;
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8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с плана на управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката и енергетиката;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни
органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и за първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; за измененията и допълненията в цялостния проект да се уведоми РИОСВ – Хасково,
за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната
уредба по околна среда преди съгласуването
по т. 7.1.1;
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8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
концесионерът представя на министъра на
икономиката и енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на
проекта за ликвидация или за консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или за консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура;
8.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечен отчет за добитите и
действително продадени количества подземни
богатства и среднопретеглената им продажна
цена по оперативни данни за отчетния период,
както и за дължимото концесионно плащане
до 15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост
от ликвидация на миннодобивния обект и от
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
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8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка, при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои, при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и договора и/или
при нарушаване на условие за осъществяване
на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично
задължение:
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9.1.1. за първата година от датата на подписване на концесионния договор гаранцията
е в размер 49 423 лв. и се предоставя на концедента при подписване на договора;
9.1.2. за втората година от подписване на
концесионния договор, следваща подписването
на концесионния договор, банковата гаранция
е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с
начислен ДДС, но не по-малко от стойността
на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя до
31 януари на съответната година;
9.1.3. за всяка следваща година – банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.4. банковата гаранция по т. 9.1.1, 9.1.2 и
9.1.3 следва да бъде валидна до 28 февруари
на следващата година;
9.1.5. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1, 9.1.2 и 9.1.3
концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 10-дневен срок от уведомлението
на концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
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на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „в“ от методиката по
т. 10.3 – гнайси за плочи цепени, не може да
бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м и съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката – гнайси за трошени фракции, не може да
бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези стойности се индексират ежегодно с процента на
увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От началото на 2013 г.
в изпълнение на изискванията на Регламент
(ЕС) № 1165/98 и на променящия го Регламент
(ЕС) № 1158/2005 е сменена базисната година
за Краткосрочната бизнес статистика, която
към момента е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2
от Регламент (ЕС) № 1165/98 „на всеки пет
години държавите-членки пребазират показателите, като използват за базови години
годините, които завършват на 0 или на 5“.
Всички показатели трябва да бъдат пребазирани на новата базова година до три години
след края на настоящата нова базова година.
10.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) не може да бъде по-нисък от
2177 лв., определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „в“ и чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „а“ от методиката по т. 10.3, както следва:
10.5.1. 1850 лв. – за добив на 185 куб. м
гнайси за плочи, и концесионно плащане
за единица добито подземно богатство –
10,00 лв./куб. м;
10.5.2. 327 лв. – за оставащите 1090 тона
гнайси за трошени фракции, и концесионно
плащане за единица добито подземно богатство – 0,30 лв./тон.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на община
Ивайловград цялото извършено концесионно
плащане при условията и по реда на чл. 81 от
Закона за концесиите и чл. 61, ал. 3 от Закона
за подземните богатства, без ДДС.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
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11.1. За периода от влизане в сила на концесионния договор до влизане в сила на ЗИД на
ЗПБ (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.) – еднократна
сума от сбора на дължимите концесионни
плащания за всеки отчетен период, за който
концесионерът не докаже плащането на кариерна такса по Закона за местните данъци и
такси, заедно със законната лихва върху тях
до датата на изплащането є.
11.2. За периода след влизане в сила на ЗИД
на ЗПБ (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до подписване на концесионния договор – концесионно
плащане, изчислено по реда на т. 10, заедно със
законната лихва върху него до датата на изплащането є. Данък върху добавената стойност се
дължи за концесионно плащане с възникнало
данъчно събитие след 1 януари 2011 г.
12. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, и по ред, определен
в концесионния договор.
13. Разрешава на „Аидалес“ – АД, гр. Хас
ково (в ликвидация), да прехвърли на „Аидалес 21“ – АД, гр. Хасково, изцяло правата и
задълженията по предоставена концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от наход и ще „Коби л и но“, у час т ък „Държ а вно
лесничейство“, контури „Южен“ и „Северен“,
разположено в землището на с. Кобилино,
община Ивайловград.
14. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
14.1. Да проведе преговори и да сключи
в тримесечен срок от влизането в сила на
това решение:
14.1.1. споразумение с „Аидалес“ – А Д,
г р. Хасково (в л и к ви да ц и я), и „ А и да лес
21“ – А Д, гр. Хасково, за прехвърляне на
правата и задълженията по предоставената
концесия;
14.1.2. концесионен договор с „Аидалес
21“ – АД, гр. Хасково.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
14.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на концесионната площ на находище „Коби
лино“, участък „Държавно лесничейство“,
контури „Южен“ и „Северен“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4529976,0

9463068,0

2.

4530077,0

9463108,0

3.

4530005,0

9463332,0

4.

4529922,0

9463299,0

5.

4529918,0

9463237,0

6.

4529942,0

9463181,0

7.

4529976,0

9463068,0

8.

4530224,9

9463379,7

9.

4530092,4

9463478,6

10.

4530007,3

9463514,7

11.

4529968,1

9463487,0

12.

4530059,9

9463425,8

13.
5277

4530186,5

9463354,1

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Националния център по обществено здраве
и анализи (ДВ, бр. 61 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В ал. 3, т. 4 след думата „жизнената“ се
добавя „и трудовата“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „заместник-директори и
главен секретар“ се заменят със „заместникдиректор и административен директор“.
2. В ал. 2 думите „определен със заповед за
всеки конкретен случай заместник-директор“
се заменят със „заместник-директора“.
§ 3. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директор на центъра може да бъде
лице с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по медицина, с образователна и
научна степен или научна степен и най-малко
пет години професионален опит в областта на
управлението на здравеопазването.“
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§ 4. В чл. 16 числото „202“ се заменя със
„189“.
§ 5. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Структу рата на центъра се
утвърждава от директора и е организирана
в направления, секции, лаборатории, отдели
и сектори.
(2) В центъра функционират шест направления и три самостоятелни отдела, както следва:
1. направление „Жизнена среда“;
2. направление „Храни, хранене и здраве“;
3. направление „Лабораторни и аналитични
дейности“;
4. направление „Промоция на здравето и
профилактика на болестите“;
5. на п ра влен ие „На ц иона л н и зд ра вн и
данни, международен обмен и електронно
здравеопазване“;
6. направление „Управление на системи
за класификация и оценка на медицинските
дейности“;
7. отдел „Счетоводни и финансови дейности“;
8. отдел „А дминист рат ивно-стопанск и
дейности“ със сектор „База СДО“;
9. отдел „Връзки с обществеността, медийна
политика и издателска дейност“.
(3) Към направленията се създават секции
и лаборатории, а към отделите сектори.
(4) Разпределението на функциите и дейностите меж ду направлени ята, сек циите,
лабораториите, отделите и секторите се определя във вътрешните правила на центъра.“
§ 6. В чл. 18, ал. 1 думите „заместникдиректорите, главния секретар, директорите
на дирекции“ се заменят със „заместник-директора, административния директор, ръководителите на направления“.
§ 7. В чл. 20, ал. 1, т. 3 след думата „програми“ се добавя „стратегии“.
§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 6 след думите „незаразни болести“
се добавя „и психичните разстройства и зависимости“.
2. В т. 8 след думата „програми“ се добавя
„стратегии“, а думите „и сексуално“ се заменят
със „сексуално здраве и зависимости“.
3. В т. 18 след думата „специалисти“ се
добавя „и студенти“.
4. Създава се т. 19:
„19. организира и провежда обучение на
експерти по акредитация на лечебните заведения.“
§ 9. В чл. 22, т. 7 след думата „поддържа“
се добавя „информационни системи“.
§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 8 думите „информационните бази
данни на здравеопазването“ се заменят с
„информационните системи, бази данни и
регистри на здравеопазването“.
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2. В т. 11 накрая се добавя „бази данни и
регистри“.
§ 11. В чл. 27, ал. 1 думите „Директорите
на дирекции“ се заменят с „Ръководителите
на направления“.
§ 12. В чл. 28 думата „тримесечно“ се заменя с „шестмесечно“.
Министър:
Таня Андреева
5279

НАРЕДБА № 12
от 21 юли 2014 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“
Член единствен. С наредбата се утвърждава медицинският стандарт „Акушерство и
гинекология“ съгласно приложението.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Аборт“ е загуба или прекъсване на
бременност, преди плодът (плодовете) да отговарят на критериите по т. 13.
2. „Безплодие (инфертилитет)“ е термин,
който обединява три състояния: невъзможност
да се зачене (стерилитет), невъзможност да
бъде доизносена бременността, докато плодът стане жизнеспособен (недоизносване), и
нежизнеспособност на новороденото.
От биологична гледна точка стерилитет
е неспособност за забременяване въпреки
редовните сексуални контакти (поне 2 – 3
пъти седмично), неприлагането на мерки за
предпазване от бременност и липса на лактационна аменорея. От клинична гледна точка
изследването и лечението на стерилитета
трябва да започнат:
а) след повече от 18 месеца без настъпване
на бременност, ако жената е на възраст до 29
години, а партньорът є – до 39 години;
б) след повече от 12 месеца без настъпване
на бременност, ако възрастта на жената и/или
партньора є надвишава възрастта по буква „а“.
3. „Бременност с повишен риск (рискова
бременност)“ е бременност, при която съществува конкретна заплаха за здравето и живота
на бременната (раждащата) и/или концептуса.
4. „Бременност с реализиран риск (патологична бременност)“ е бременност, при която
съществува заплаха за здравето и живота на
бременната (раждащата) и/или концептуса
вследствие изявата на конкретния риск/ове.
5. „Допълнителна медицинска квалификация на специалиста по акушерство и гинекология е квалификация, придобита от лекар,
специалист по „Акушерство и гинекология“,
която се удостоверява със:
а) документ за завършена форма на продължаващо медицинско обучение;
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б) документ за придобиване на друга медицинска специалност освен тази по „Акушерство
и гинекология“.
6. „Допълнителен диагностичен метод“ е
всеки диагностичен метод, който не е клинично изследване.
7. „Жив плод“ е плод, който проявява признаци на кръвна циркулация. При липса на
такива признаци плодът се обозначава като
„мъртъв“ (foetus mortuus).
8. „Концептус (продукт от зачатие)“ е организъм, получен от сливането на мъжка и
женска гамета. От този момент до раждането
концептусът минава през следните периоди:
а) предимплантационен: от момента на
оплождането до имплантацията в маточната
кухина или извън нея (при извънматочна
бременност);
б) (биохимична) бременност, която се
установява само с повишени стойности на
β-ЧХГ в серума;
в) „зародиш“ е човешкият концептус до
10 навършени гестационни седмици включително;
г) „плод“ е човешкият концептус от 11-ата
гестационна седмица до раждането.
В понятието „концептус“ се включват и
т. нар. „плодни придатъци“, а именно: пъпна
връв, плацента и нейни предшественици,
околоплодни ципи и околоплодна течност.
9. „Нормална бременност“ е желана от
здрава жена бременност, по време на която
бременната и концептусът са здрави, а крайният резултат е здрава майка и здраво потомство, с нормални възможности за физическо
и психическо развитие.
10. „Нормално раждане“ е раждането на
жив или мъртъв плод, което отговаря едновременно на следните условия:
а) едноплодна бременност;
б) преминаване на родовия обект през
нормалните родови пътища;
в) нормален биомеханизъм при главично
преднотилно предлежание;
г) върху плода не е упражнена тракция
(екстракция);
д) тегло на плода 2500 и повече грама;
е) цялостна експулсия на плодните придатъци, като е възможно да бъде упражнена
тракция на пъпната връв.
11. „Патологично раждане“ е това, което
носи неприемливо висок риск при раждане
през естествените родилни пътища или отклоненията от нормалния биомеханизъм правят
такова раждане невъзможно:
а) раждане с отклонения от нормалния
биомеханизъм на главичното предлежание
(според случая, раждане в челно предлежание,
лицево предлежание – брадичка назад, високо
право задно тилно положение на предлежащата
глава, асинклетично положение на главата);
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б) раждане в напречно или косо положение на плода.
Появата на патологично раждане в хода на
вагиналното раждане налага родоразрешение
чрез цезарово сечение.
12. „Предтерминно (преждевременно, недоносено) раждане“ е раждане на плод с
телесна маса при раждането до 2499 грама
включително и/или гестационна възраст помалко от 37 навършени гестационни седмици.
13. „Раждане“ е цялостна (включваща плод
и плодни придатъци) експулсия или екстракция
на плод независимо дали е жив, или мъртъв,
който отговаря на следните критерии:
а) телесна маса при раждането 800 и повече
грама и/или гестационна възраст 26 и повече
гестационни седмици;
б) телесна маса при раждането под 800
грама и/или гестационна възраст под 26 гестационни седмици – при условие, че плодът
е роден жив и е живял поне 3 денонощия.
14. „Раждане на близнаци“ е раждане при
многоплодна бременност, при което изрично
се отбелязва броят на близнаците.
15. „Раждане с налагане на форцепс (вакуум-екстрактор)“ е раждане, при което върху
плод в главично предлежание е упражнена
тракция със съответното акушерско пособие.
16. „Раждане чрез цезарово сечение“ е раждане, при което плодът и придатъците му се
екстрахират през разрез на предната коремна
стена и матката. Задължително се отбелязва
видът на разреза на матката.
17. „Рисково раждане“ е раждане с приемлив
риск при атипични предлежания на плода:
а) раждане в седалищно предлежание („седалищно раждане“);
б) раждане с отклонения от нормалния
биомеханизъм на предно тилно предлежание (раждане в дълбоко право задно-тилно
предлежание, лицево предлежание – брадичка
напред, предночерепно предлежание, дълбоко
напречно положение на предлежащата глава).
18. „Родилна помощ“ е акушерска помощ,
оказвана през втората половина на бременността (след навършване на 26 гестационни
седмици), по време на раждането и до 14-ия
ден след раждането включително.
19. „Ръководене на раждането“ е лекарска
дейност, която има за цел оптимален както
за майката, така и за потомството резултат
от раждането посредством:
а) непрекъснато и комплексно диагностично обхващане;
б) динамично прогнозиране;
в) своевременно възприемане и прилагане
на адекватна акушерска тактика.
20. „Следродов период“ е периодът след
раждане считано до 42-рия ден включително.
21. „Спешно цезарово сечение“ е цезарово
сечение, индикациите за което:
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а) са определени не повече от 2 часа преди
извършване на кожния разрез;
б) представляват заболяване (състояние),
което в конкретния случай застрашава живота или здравето на майката и/или плода в
по-голяма степен, отколкото самото цезарово
сечение.
22. „Срок на бременността (гестационен
срок, гестационна възраст)“ е продължителност на бременността, измерена от първия ден
на последната редовна менструация, който се
приема за „нулев ден“ на бременността. Срокът на бременността се изразява в навършени
седмици и дните от следващата седмица. В
случаите, в които датата на последната редовна
менструация не се знае, гестационната възраст
се базира на комплексна преценка – клинични и ехографски (биометрични) данни. Така
определен, срокът на бременността не е достатъчно надежден показател като основание
за определяне на акушерското поведение.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и
отменя Наредба № 32 от 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и
гинекология“ (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 64 и 95 от 2010 г. и бр. 103 от 2011 г.).
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 4. Стандартните и специфичните изисквания за оборудване и апаратура, определени
в приложението към член единствен, ако не
могат да бъдат осигурени за всяка структура,
следва да бъдат осигурени в лечебното заведение в брой и по специфика, достатъчни за
обезпечаване изпълнението на изискванията
за компетентност и обем дейност на всяка
от структурите от съответните нива на компетентност.
§ 5. (1) Когато лечебните заведения за болнична помощ не разполагат със структура по
клинична лаборатория в своя състав, те следва
да осигурят осъществяването на дейност по
клинична лаборатория от съответното ниво,
определено с този стандарт, по договор със
самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура
на друго лечебно заведение.
(2) В случаите по ал. 1 лабораторията, с
която е сключен договорът, следва да бъде
разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово
осъществяване на дейностите по клинична
лаборатория за нуждите на структурата по
акушерство и гинекология.
(3) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура на лечебно заведение
за извънболнична помощ, тя следва да отго-
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варя на изискванията за съответното ниво
болнична структура по клинична лаборатория
съгласно медицинския стандарт „Клинична
лаборатория“.
Министър:
Таня Андреева
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ“
ДЯЛ I
ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а

I

ОБХВАТ НА МЕДИЦИНСК АТА ПОМОЩ,
ОК АЗВАНА В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Медицинската помощ, оказвана в специалност та „А кушерство и гинекология“,
обхваща:
1.1. физиологичните процеси:
1.1.1. оплождане;
1.1.2. бременност, раждане и следродов
период;
1.1.3. съзряване, циклична функция и стареене на женската репродуктивна система;
1.2. патологичните отклонения в процесите
по т. 1.1;
1.3. други заболявания, засягащи женската
репродуктивна система.
2. Медицинската помощ по т. 1 се оказва:
2.1. в лечебни заведения;
2.2. от правоспособни лица;
2.3. чрез извършване на медицински дейности.
3. Повечето медицински дейности в акушерството и гинекологията са хирургични.
4. Значителна част от медицинските дейнос т и в а к у шерс т во т о и г и неколог и я та,
включително медицинската помощ при всяко
раждане, се практикува в условия на спешност.
Г л а в а

I I

СЪЩНОСТ И ОБЕКТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Според своята същност медицинските
дейности в специалността „Акушерство и
гинекология“ се делят на:
1.1. диа г нос т и чно -лечебни дейнос т и в
областта на акушерството и гинекологията:
1.1.1. общи диагностично-лечебни дейности – едни и същи за акушерството и гинекологията и за други клинични специалности;
1.1.2. специализирани диагностично-лечебни дейности;
1.1.3. специализирани диагностично-лечебни дейности, изискващи допълнителна
квалификация;

БРОЙ 66

ДЪРЖАВЕН

1.2. профилактични дейности в областта
на акушерството и гинекологията:
1.2.1. основни – извършват се от акушергинеколог или общопрактикуващ лекар;
1.2.2. специализирани – извършват се от
акушер-гинеколог.
1.3. Медицинската експертиза, извършвана
в акушерството и гинекологията, включва:
1.3.1. експертиза на майчина и перинатална
заболеваемост и смъртност;
1.3.2. експертиза на неработоспособността,
причинно свързана със специалността „Акушерство и гинекология“;
1.3.3. експертиза, поискана от органите на
изпълнителната и съдебната власт.
Г л а в а

I I І

ПРОФИЛИРАНИ ОБЛАСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГ И Я“, ИЗИСК ВА Щ И ДОП ЪЛНИ Т Е ЛН А
КВАЛИФИК АЦИЯ
1. В специалността „Акушерство и гинекология“ се обособяват следните профилирани
области:
1.1. детско-юношеска гинекология;
1.2. гинекологична ендокринология;
1.3. урогинекология;
1.4. минималноинвазивна гинекологична
хирургия (минилапаротомия, хистероскопия,
лапароскопия, роботизирана хирургия);
1.5. онкогинекология;
1.6. семейно планиране и репродуктивно
здраве;
1.7. фетална медицина;
1.8. асистирани репродуктивни технологии.
2. Медицинската дейност в профилирани
области на специалността „Акушерство и
гинекология“:
2.1. се практикува от специалисти акушер-гинеколози с допълнителна медицинска
квалификация;
2.2. включва извършване на:
2.2.1. специализирани диагностично-лечебни дейности, включително операции, присъщи
за специалността;
2.2.2. специализирани диагностично-лечебни дейности, включително специфични операции за съответните профилирани области,
които изискват допълнителна квалификация.
3. Детско-юношеска гинекология:
3.1. Обхват: профилактика, диагноза, лечение и прогноза на вродени и придобити заболявания, засягащи репродуктивната система
при лица от женски пол или с интерсексуални
състояния до навършване на 18 години.
3.2. Препоръчва се допълнителна медицинска к ва лификаци я за специа листа по
акушерство и гинекология:
3.2.1. гинекологична ендокринология.
4. Гинекологична ендокринология.
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4.1. Обхват: профилактика, диагноза, лечение и прогноза на заболявания със следните
основни прояви:
4.1.1. нарушено производство на репродуктивни хормони от женския организъм;
4.1.2. нарушена регулация на това производство;
4.1.3. нарушена реактивност на организма
спрямо тези хормони.
4.2. Препоръчва се допълнителна медицинска к ва лификаци я за специа листа по
акушерство и гинекология:
4.2.1. гинекологична ендокринология;
4.2.2. ендоскопска гинекологична хирургия.
5. Урогинекология.
5.1. Обхват: профилактика, диагноза, лечение (консервативно и оперативно) и прогноза
на заболявания, засягащи едновременно женската репродуктивна система и дисталната
част на пикочоотделителната система (дистално от linea terminalis – горната граница на
малкия таз).
5.2. Препоръчва се допълнителна медицинска к ва лификаци я за специа листа по
акушерство и гинекология:
5.2.1. урогинекология (цистоскопия и/или
уродинамометрия и други специфични операции за профилираната област) или специалност
по урология.
6. Минималноинвазивна гинекологична
хирургия.
6.1. Обхват: извършване на гинекологични
операции чрез „минимален достъп“, както
следва:
6.1.1. гинекологични операции през минилапаротомия;
6.1.2. гинекологични операции чрез лапароскопски достъп, комбиниран или не с
минилапаротомия;
6.1.3. ви деоасис т и ра н и г и неколог и ч н и
операции;
6.1.4. гинекологични операции чрез хистероскопски достъп;
6.1.5. роботизирани ендоскопски операции.
6.2. Препоръчва се допълнителна медицинска к ва лификаци я за специа листа по
акушерство и гинекология:
6.2.1. гинекологична ендоскопия;
6.2.2. медицинска роботика.
7. Онкогинекология.
7.1. Обхват: профилактика, диагностика,
лечение и прогноза на пренеопластични и неопластични заболявания на женските генитали.
7.2. Препоръчва се допълнителна медицинска к ва лификаци я за специа листа по
акушерство и гинекология:
7.2.1. колпоскопия и епизиоскопия;
7.2.2. ендоскопска гинекологична хирургия;
7.2.3. квалификации в областите на онкологията, урологията и коремната хирургия.
8. Семейно планиране и репродуктивно
здраве.
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8.1. Обхват:
8.1.1. контрацепция;
8.1.2. прекъсване на бременност по желание;
8.1.3. консултиране на потребители на
медицинска помощ с оглед предпазване от
рискове, свързани със:
8.1.3.1. безплодие;
8.1.3.2. полово предавани инфекции и други
възпалителни генитални заболявания;
8.1.3.3. физиология и психология на сексуалността и половия живот;
8.1.3.4. сексуално посегателство;
8.1.4. стерлизация при нотариално заверено
желание на жената.
8.2. Препоръчва се допълнителна медицинска к ва лификаци я за специа листа по
акушерство и гинекология:
8.2.1. гинекологична ендокринология.
9. Фетална медицина.
9.1. Обхват:
9.1.1. диагноза (включително чрез специални ехографски изследвания – доплерова и
триизмерна ехография), прогноза, лечение и
профилактика на малформации и заболявания
на концептуса с изключение на перинаталната
патология на потомството;
9.1.2. диагностична и лечебна дейност
при случаи, сигнализирани от антенаталния
скрининг.
9.2. Препоръчва се допълнителна медицинска квалификация по:
9.2.1. образна диагностика или ехография;
9.2.2. доплерова ехография;
9.2.3. триизмерна ехография.
10. Асистирани репродуктивни технологии
съгласно медицинския стандарт по асистирана
репродукция.
Г л а в а

I V

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ОБЛАСТИ НА
МЕДИЦИНАТА С УЧАСТИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. В специалността „Акушерство и гинекология“ има следните интердисциплинарни
области:
1.1. перинатална медицина (перинатология);
1.2. медицина на високия майчин риск;
1.3. онкология;
1.4. асистирани репродуктивни техники,
включително in vitro фертилизация;
1.5. тазова хирургия.
2. Перинатална медицина (перинатология):
2.1. Обхват: профилактика, диагноза, лечение и прогноза на заболявания на потомството, които възникват или се проявяват
непосредствено преди раждането, по време на
раждането или 7 дни след раждането, както и
заболявания на майката, които създават риск
за потомството в тези периоди.
2.2. Освен специалист(и) по акушерство
и гинекология задължително участие имат
специалист(и) по:
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2.2.1. неонатология;
2.2.2. анестезиология и интензивно лечение.
2.3. Препоръчителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по
акушерство и гинекология:
2.3.1. електрофизиология на плода и кардиотокография;
2.3.2. ехография или образна диагностика.
3. Медицина на високия майчин риск.
3.1. Обхват: профилактика, диагноза, лечение и прогноза на:
3.1.1. бременности с повишен (предимно)
майчин риск;
3.1.2. бременности с реализиран (предимно)
майчин риск, включително интензивни грижи
за бременната, раждащата и родилката.
3.2. Освен специалист(и) по акушерство
и гинекология задължително участие имат
специалист(и) по:
3.2.1. вътрешни болести и/или кардиология и/или пневмология и фтизиатрия и/или
нефрология;
3.2.2. анестезиология и интензивно лечение.
3.3. Препоръчва се допълнителна медицинска к ва лификаци я за специа листа по
акушерство и гинекология:
3.3.1. ехография и доплерова велосиметрия;
3.3.2. кардиотокография и електрофизиология на плода.
4. Онкология.
4.1. Обхват:
4.1.1. профилактика, диагноза, лечение и
прогноза на преинвазивни и инвазивни заболявания на женските гениталии, включително
всички форми на трофобластна болест;
4.1.2. диагноза, прогноза и планово лечение
на генитални тумори, за които към началото
на лечението не се знае дали са инвазивни;
4.1.3. диагностично-лечебни дейности при
случаи, сигнализирани от онкогинекологичния скрининг;
4.1.4. определяне на комплексна лечебна
тактика при болни с генитални неоплазми;
4.1.5. лечение на непосредствени, ранни
и късни следлечебни усложнения, засягащи
външните полови органи и малкия таз на
жената, в резултат на извършеното онкологично лечение.
4.2. Освен специалист(и) по акушерство
и гинекология задължително участие имат
специалист(и) (специалност) по:
4.2.1. медицинска онкология (онкология);
4.2.2. лъчелечение;
4.2.3. обща и клинична патология.
4.3. Препоръчва се допълнителна медицинска к ва лификаци я за специа листа по
акушерство и гинекология:
4.3.1. колпоскопия и епизиоскопия;
4.3.2. ендоскопска и онкогинекологична
хирургия;
4.3.3. медицинска онкология (онкология).
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5. Асистирани репродуктивни технологии.
Медицинските дейности от тази интердисциплинарна област се уреждат съгласно медицинския стандарт по асистирана репродукция.
6. Тазова хирургия.
6.1. Обхват: извършване на аблативни,
свръхрадикални и/или реконструктивни хирургични намеси, засягащи поне две от трите основни системи, разположени в малкия
таз – репрод у к тивна, пикочоотделителна,
храносмилателна.
6.2. Освен специалист(и) по акушерство и
гинекология препоръчително участие имат
специалист(и) по:
6.2.1. хирургия;
6.2.2. урология.
6.3. Препоръчителна допълнителна медицинска квалификация за специалиста по
акушерство и гинекология:
6.3.1. онкогинекология;
6.3.2. урогинекология;
6.3.3. онкохирургия или висцерална хирургия.
ДЯЛ II
УСТРОЙСТВЕНА РАМКА НА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ
Г л а в а

V

ЛЕЧЕБНИ ЗА ВЕДЕНИ Я, В КОИ ТО СЕ
ОК АЗВА А К У ШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧН А
ПОМОЩ
1. Дейност по акушерство и гинекология
се извършва във:
1.1. лечебни заведения за извънболнична
помощ:
1.1.1. амбулатории за първична медицинска
помощ;
1.1.2. лечебни заведения за специализирана
извънболнична медицинска помощ (амбулатории за специализирана медицинска помощ,
медицински центрове, диагностично-консултативни центрове):
1.1.1.2. с разкрити легла за наблюдение и
лечение до 48 часа;
1.1.1.3. без разкрити легла за наблюдение
и лечение до 48 часа;
1.2. лечебни заведения за болнична помощ
(многопрофилни болници за активно лечение,
специализирани болници за активно лечение
по акушерство и гинекология, специализирани
болници за активно лечение по онкология);
1.3. комплексни онкологични центрове.
2. В лечебните заведения по т. 1.2 могат да
се осъществяват една или повече от следните
дейности:
2.1. акушеро-гинекологична помощ, включително родилна помощ;
2.2. акушеро-гинекологична помощ без
родилна помощ;
2.3. родилна помощ без други видове акушеро-гинекологична помощ;
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2.4. медицинска помощ в отделни профилирани области на акушерството и гинекологията или интердисциплинарни области
на медицината с участие на специалността
„Акушерство и гинекология.“
3. Комплексните онкологични центрове
осъществяват дейности по гинекология при
условията и по реда, приложими съответно
за структ у рите в лечебните заведения за
болнична помощ от второ и трето ниво на
компетентност съгласно този стандарт.
4. В лечебните заведения се осигурява
достъп на пациентките до други медицински
дейности според нивото им на компетентност.
Г л а в а

V І

УСТРОЙСТВЕНА РАМК А НА АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА
ПОМОЩ
1. Устройствената рамка на амбулаториите
за първична извънболнична помощ се урежда съгласно медицинския стандарт по обща
медицинска практика.
2. За оказване на акушеро-гинекологична
помощ в лечебни заведения за специализирана
извънболнична медицинска помощ се разкриват кабинети по акушерство и гинекология.
3. В случай че в лечебни заведения за
специализирана извънболнична медицинска
помощ се практикуват диагностично-лечебни
дейности от интердисциплинарни области с
пряко участие на друг специалист, на територията на това лечебно заведение трябва да
има структура, която отговаря на утвърдените медицински стандарти за съответната
специалност.
4. В случай че в лечебни заведения за
специализирана извънболнична медицинска
помощ с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа се практикува амбулаторна
акушеро-гинекологична хирургия:
4.1. към изискванията за кабинет по акушерство и гинекология се добавят изискванията, предвидени в съответния медицински
стандарт, по който се осъществява дейност;
4.2. следва да има сключен договор с лечебно заведение за болнична помощ за планова
или спешна хоспитализация и да е осигурена
възможност за спешни консултации на място
със специалисти по:
4.2.1. акушерство и гинекология;
4.2.2. анестезиология и интензивно лечение;
4.2.3. хирургия или висцерална хирургия;
4.2.4. вътрешни болести и/или кардиология и/или пневмология и фтизиатрия и/или
нефрология;
4.2.5. трансфузионна хематология.
5. В случай че в лечебни заведения за
специализирана извънболнична медицинска
помощ с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа се практикува амбулаторна
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акушеро-гинекологична хирургия с вземане
на цитологичен или тъканен материал, на
територията на това лечебно заведение трябва
да има структура за дейност по обща и клинична патология, която извършва експресна
хистологична диагностика, или дейността да
се обезпечи с договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място.
Г л а в а

V I І

УСТРОЙСТВЕНА РАМК А НА АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ В ЛЕЧЕБНИ
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
1. В лечебните заведения за болнична помощ се осигурява възможност за:
1.1. спешни консултации на място със
специалисти по:
1.1.1. акушерство и гинекология;
1.1.2. анестезиология и интензивно лечение;
1.1.3. хирургия;
1.1.4. вътрешни болести и/или кардиология и/или пневмология и фтизиатрия и/или
нефрология;
1.1.5. трансфузионна хематология;
1.1.6. неонатология (ако в лечебното заведение се осъществява родилна помощ);
1.2. планови консултации с широк кръг
специалисти;
1.3. редовни консултации в рамките на
мултидисциплинарен консилиум за онкологични заболявания.
2. Устройствена рамка на родилната помощ.
2.1. Структурни единици:
2.1.1. структура за прием на раждащи жени;
2.1.2. акушерски стационар, който включва:
2.1.2.1. родилна зала;
2.1.2.1.1. в лечебно заведение, в което има
отделение по аку шерство и гинекологи я,
осъществяващо родилна помощ, се създават
родилни зали според нивото на компетентност
на лечебното заведение: за първо ниво на
компетентност – не по-малкo от една родилна
зала, за второ ниво на компетентност – не помалкo от две родилни зали; за трето ниво на
компетентност – не по-малкo от три родилни
зали; родилните зали могат да бъдат с повече
от едно родилно легло, като те се отделят с
подвижни прегради;
2.1.2.2. структура за следродови грижи:
2.1.2.2.1. централизирано – новороденото и
майката са в едно и също помещение;
2.1.2.2.2. децентрализирано – новороденото
и майката са в отделни помещения, несвързани помежду си;
2.1.2.2.3. полуцентрализирано – новороденото и майката са в отделни помещения,
свързани помежду си;
2.1.2.2.4. структура за новородени съгласно
медицинския стандарт „Неонатология“;
2.1.2.3. структура по патологична бременност или структури по обособена дейност/
дейности в рамките на специалността „Аку-
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шерство и гинекология“ и интердисциплинарни области.
3. Устройствена рамка на акушеро-гинекологичната помощ без родилна помощ.
3.1. За оказване на акушеро-гинекологична
помощ извън обхвата на родилната помощ
лечебните заведени я за болнична помощ
разкриват следните структури:
3.1.1. гинекологичен стационар, който може
да включва структури по тясноспециализирани
или интердисциплинарни области;
3.1.2. един или повече приемни гинекологични кабинети, които отговарят на изискванията
за амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и
гинекология съгласно този стандарт.
3.2. В лечебни заведения за болнична помощ
със структура по акушерство и гинекология
от първо или второ ниво на компетентност,
без родилна помощ, се създава организация
(график) за използване на операционна зала
на територията на лечебното заведение от тези
отделения. В лечебните заведения за болнична
помощ със структура по акушерство и гинекология от трето ниво на компетентност, без
родилна помощ, се създава операционна зала
за нуждите само на това отделение. В тази
операционна зала се осигурява непрекъснат
24-часов режим на работа.
4. В случай че в лечебните заведения за
болнична помощ се практикува акушеро- гинекологична помощ, отговаряща на критериите
за еднодневна хирургия, това се извършва при
спазване на изискванията и на съответния
медицински стандарт.
5. При необходимост и възможност в специализираните болници за активно лечение
по акушерство и гинекология се разкрива
структура за медико-генетични изследвания
и изследвания от областта на молекулярната
биология/медицинска генетика.
Г л а в а

V I І І

НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА
БОЛНИЧНА ПОМОЩ
1. Изискванията към нивата на компетентност на структурите в лечебните заведения
за болнична помощ са следните:
1.1. Първо ниво на компетентност:
1.1.1. минимална обезпеченост с персонал:
трима лекари, от които един със специалност
„Акушерство и гинекология“, един с допълнителна квалификация по ехография;
1.1.2. извършват се раждания на доносени бременности – след 37-ата гестационна
седмица;
1.1.2.1. раждане при недоносена бременност
при изключителни обстоятелства (напреднало
раждане или липса на възможност за транспорт
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до друго лечебно заведение със структура по
акушерство и гинекология от второ или трето
ниво на компетентност).
1.1.2.2. Обслужват се бременни с минимален риск.
1.1.3. Гинекологични операции:
1.1.3.1. които към момента на операцията
нямат данни за злокачественост;
1.1.3.2. които нямат усложнения във връзка с гинекологичното заболяване или не се
очакват такива;
1.1.3.3. нямат съпътстващи екстрагенитални
заболявания;
1.1.3.4. по спешност.
1.1.4. Лечебното заведение осигурява:
1.1.4.1. лекари с придобита специалност по
педиатрия съгласно изискванията за първо
ниво на компетентност в съответствие с медицинския стандарт „Неонатология“;
1.1.4.2. лекари с придобита специалност по
анестезиология и интензивно лечение съгласно
изискванията за първо ниво на компетентност в съответствие с медицинския стандарт
„Анестезиология и интензивно лечение“;
1.1.4.3. структура по клинична лаборатория
от първо ниво на компетентност;
1.1.4.4. рентгенова апаратура;
1.1.4.5. възможност за спешен транспорт
на бременна, родилка, новородено;
1.1.4.6. операционна зала, където се създава организация (график) за използване на
операционна зала от това отделение;
1.1.4.7. лаборатория по обща и клинична
патология на територията на съответната
област;
1.1.4.8. неонат олог и ч на оси г у ренос т и
оборудване за първо ниво на компетентност
съгласно изискванията на медицинския стандарт „Неонатология“.
1.1.5. Минимална обезпеченост с апаратура:
1.1.5.1. в акушерските структури: акушерски монитор (включително в родилна зала),
аспирационна (ваку у м) помпа; осиг у рена
възможност съвместно с други структури да
ползва ехограф с абдоминален трансдюсер
(включително в родилна зала) и дефибрилатор;
1.1.5.2. в гинекологични структури: аспирационна (вакуум) помпа; осигурена възможност, съвместно с други структури, да ползва
ехограф с абдоминален трансдюсер.
1.2. Второ ниво на компетентност:
1.2.1. Минимална обезпеченост с персонал:
петима лекари, от които: четирима със специалност „Акушерство и гинекология“, един
с допълнителна квалификация по ехография,
един с допълнителна квалификация по перинатална или фетална медицина и един с
допълнителна квалификация по оперативна
гинекология или тазова хирургия.
1.2.2. Брой раждания годишно – средно
200 – 300 годишно през последните три години.
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1.2.2.1. извършват се раждания на бременности – след 34-ата гестационна седмица:
1.2.2.1.1. при изключителна спешност или
невъзможност за транспорт във всеки срок
на бременността;
1.2.2.2. обслужване на нормални бременности и бременности с риск.
1.2.3. Гинекологични операции:
1.2.3.1. които към момента на операцията
нямат данни за злокачественост;
1.2.3.2. ендоскопски операции, които изискват допълнителна квалификация.
1.2.4. Лечебното заведение осигурява:
1.2.4.1. лекари с призната специалност
„Педиатрия“ съгласно медицинския стандарт
„Неонатология“ за второ ниво на компетентност и лекари с призната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ съгласно
медицинския стандарт „Анестезиология и
интензивно лечение“ за второ ниво на компетентност;
1.2.4.2. клинична лаборатория от второ
ниво на компетентност, включително и кръвно-газов анализ;
1.2.4.3. рентгенова апаратура за скопия и
графия със 7-часов работен ден и на повикване
при необходимост;
1.2.4.4. микробиологична лаборатория в
структурата на лечебното заведение или по
договор с друго лечебно заведение;
1.2.4.5. компютърно-аксиална томография
или магнитно-резонансна томография на територията на населеното място;
1.2.4.6. операционна зала; в лечебните
заведения, в които има клиника/отделение
по акушерство и гинекология от второ ниво
на компетентност, осъществяващи родилна
помощ, се създават операционни зали за
нуждите на всяко от тези отделения; в тези
операционни зали се осигурява непрекъснат
24-часов режим на работа и кът за първична
реанимация на новороденото; допълнително
се осигурява възможност тези отделения да
използват по график и други операционни
зали на територията на лечебното заведение;
1.2.4.7. лаборатория по обща и клинична
патология на територията на съответната
област;
1.2.4.8. неонатологична осигуреност и оборудване съгласно медицинския стандарт „Неонатология“ за второ ниво на компетентност.
1.2.5. Минимална обезпеченост с апаратура:
1.2.5.1. в акушерските структури: акушерски
монитор (включително в родилна зала) – 2 бр.,
аспирационна (вакуум) помпа, ехограф с абдоминален трансдюсер (включително в родилна
зала); осигурена възможност съвместно с други
структури да ползва: ехограф с абдоминален и
вагинален трансдюсер, дефибрилатор, апарат
за кръвно-газов анализ;
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1.2.5.2. в гинекологични структури: колпоскоп, аспирационна (вакуум) помпа; осигурена възможност съвместно с други структури
да ползва ехограф с абдоминален и вагинален
трансдюсер и лапароскоп.
1.3. Трето ниво на компетентност:
1.3.1. Минимална обезпеченост с персонал – осем лекари, от които: петима със
специалност „Акушерство и гинекология“,
двама с допълнителна квалификация по ехография, двама с допълнителна квалификация
по перинатална или фетална медицина и един
с допълнителна квалификация по оперативна
гинекология или тазова хирургия. Допълнителната квалификация се изисква според
спецификата на дейността на структурата.
1.3.2. Брой раждания годишно средно 800
до 1000 годишно през последните три години.
1.3.2.1. Извършват се раждания във всеки
срок на бременността.
1.3.2.2. Обслужват се бременни с нисък, с
висок и с реализиран риск.
1.3.3. Гинекологични операции от всякакъв
вид и подход.
1.3.4. Лечебното заведение осигурява:
1.3.4.1. лекари с призната специалност „Неонатология“ съгласно медицинския стандарт
„Неонатология“ за трето ниво на компетентност и лекари с призната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ съгласно
медицинския стандарт „Анестезиология и
интензивно лечение“ за трето ниво на компетентност;
1.3.4.2. клинична лаборатория от второ или
трето ниво на компетентност, включително
и кръвно-газов анализ;
1.3.4.3. рентгенова апаратура на територията
на лечебното заведение;
1.3.4.4. компютърно-аксиална томография
или магнитно-резонансна томография на територията на населеното място;
1.3.4.5. микробиологична лаборатория в
структурата на лечебното заведение или по
договор с друго лечебно заведение;
1.3.4.6. лаборатория/отделение по обща и
клинична патология на територията на населеното място;
1.3.4.7. вирусологична, патоморфологична,
имунологична и генетична лаборатория на
територията на съответното населено място;
1.3.4.8. операционни: в лечебните заведения,
в които има клиника/отделение по акушерство и гинекология от трето ниво на компетентност, осъществяващи родилна помощ, се
създават най-малко по две операционни зали
за нуждите на всяко от тези отделения; в тези
операционни зали се осигурява непрекъснат
24-часов режим на работа и кът за първична
реанимация на новороденото.
1.3.5. Минимална обезпеченост с апаратура:
1.3.5.1. в акушерските структурни единици:
акушерски монитор (включително в родилна
зала) – 3 бр., аспирационна (вакуум) помпа – 2 бр., ехограф с абдоминален трансдю-
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сер (включително в родилна зала), ехограф с
абдоминален и вагинален трансдюсер, апарат
за кръвно-газов анализ; осигурена възможност съвместно с други структури да ползва:
лапароскоп и дефибрилатор;
1.3.5.2. в гинекологични структури: ехограф
с абдомина лен и ваг ина лен т рансдюсер,
колпоскоп, лапароскоп, хестероскоп, аспирационна (вакуум) помпа и осигурена възможност съвместно с други структури да ползва
дефибрилатор.
ДЯЛ III
ПРАВОСПОСОБНОСТ И МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
Г л а в а

I Х

ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ
ОБЛАСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Определят се следните нива на отговорност за медицински дейности от областта
„Акушерство и гинекология“:
1.1. Долекарска помощ:
1.1.1. практикува се от:
1.1.1.1. акушерки;
1.1.1.2. медицински сестри – само за оказване на долекарски грижи за гинекологично
болни;
1.1.1.3. лекари.
1.1.2. Обхват на медицинската дейност по
т. 1.1:
1.1.2.1. предоставяне на подходяща информация и съвети (консултиране) по въпросите
на семейното планиране;
1.1.2.2. установяване на бременност;
1.1.2.3. проследяване на нормалната бременност;
1.1.2.4. антропометрия;
1.1.2.5. аускултация на детски сърдечни
тонове с акушерска слушалка или ултразвуков апарат;
1.1.2.6. акушерска мензурация, включително
външна пелвиметрия;
1.1.2.7. външно акушерско изследване;
1.1.2.8. кардиотокографски запис: извършване;
1.1.2.9. вземане на кръв за изследване;
1.1.2.10. вземане на натривка или материал
за микробиологично изследване от влагалище
или ранев секрет;
1.1.2.11. осигуряване на венозен път и проследяване на вливанията;
1.1.2.12. поставяне на интравагинални лекарствени форми;
1.1.2.13. влагалищна промивка;
1.1.2.14. тоалет на външни полови органи;
1.1.2.15. парентерално въвеждане на медикаменти и инфузионни разтвори;
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1.1.2.16. назначаване или препоръчване на
необходимите прегледи за възможно най-ранна
диагноза на рискова бременност;
1.1.2.17. подпомагане на раждащата и наблюдение на плода in utero чрез съответните
клинични и технически средства;
1.1.2.18. катетеризация на пикочния мехур
или поставяне на постоянен уретрален катетър
и отчитане на диуреза;
1.1.2.19. проследяване на общото състояние
на раждащата, включително регистриране на
пулс, дишане и артериално кръвно налягане;
1.1.2.20. акуширане при нормално раждане
в главично предлежание, включително:
1.1.2.21. извършване на епизиотомия при
необходимост;
1.1.2.22. акуширане на нормално отлепена
плацента;
1.1.2.23. клампиране и прерязване на пъпната връв;
1.1.2.24. обозначаване на майка и новородено с еднакъв идентификационен знак;
1.1.2.25. при спешни случаи – акуширане
в седалищно предлежание;
1.1.2.26. откриване при майката и/или детето на признаци за аномалии, които изискват
специализирана намеса и оказване на помощ
на специалиста в случай на интервенция;
1.1.2.27. преглед на новороденото и полагане
на грижи за него, което включва:
1.1.2.28. първична реанимация на новороденото;
1.1.2.29. тоалет на новороденото;
1.1.2.30. антропометрия на новороденото;
1.1.2.31. профилактика на новороденото
по Credе;
1.1.2.32. вземане на кръв от пъпна връв;
1.1.2.33. впръскване на лекарствени продук
ти, назначени от лекар, в пъпна вена;
1.1.2.34. обработка на пъпния чукан;
1.1.2.35. предприемане на всякакви инициативи, които се налагат в случай на необходимост, и извършване при нужда на незабавна
реанимация;
1.1.2.36. асистенция на лекаря при оперативни вагинални раждания;
1.1.2.37. техническа подготовка и асистиране при вливане на биологични продукти под
ръководството на лекар;
1.1.2.38. полагане на грижи за родилката,
наблюдение на майката по време на пуерпериума и даване на съвети за отглеждане на
новороденото при най-добри условия;
1.1.2.39. провеждане на назначено от лекар
лечение;
1.1.2.40. поддържане на медицинска документация.
1.2. Лекарска помощ:
1.2.1. практикува се от:
1.2.1.1. общопрактикуващи лекари;
1.2.1.2. лекари в процес на специализация
по акушерство и гинекология;
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1.2.1.3. лекар с призната специалност по
акушерство и гинекология.
1.2.2. Обхват на медицинската дейност на
общопрактикуващите лекари в областта на
акушерството и гинекологията:
1.2.2.1. всички дейности по оказване на
долекарска помощ;
1.2.2.2. водене на нормално раждане (и
т рите периода), вк лючително ак у ширане
при екстремни условия и в извънболнична
обстановка;
1.2.2.3. локално инфилтративно обезболяване;
1.2.2.4. извършване на спешни акушерски
операции (мануална помощ при седалищно
раждане, мануална екстракция на плацентата
и мануална ревизия на маточната кухина,
маточно-влагалищна тампонада).
1.2.3. Обхват на медицинската дейност на
лекарите в процес на специализация по акушерство и гинекология:
1.2.3.1. Практикуването на медицински
дейности в областта на акушерството и гинекологията от лекари в процес на специализация
по акушерство и гинекология се извършва
под пряк контрол от лекар – специалист по
акушерство и гинекология, който:
1.2.3.1.1. възлага на специализантите извършване на медицински дейности, вместващи
се в неговата собствена правоспособност и
компетентност;
1.2.3.1.2. носи отговорност за медицинската дейност на специализанта в областта на
акушерството и гинекологията и резултатите
от нея в случаите, когато той е възложил
дейноста.
1.2.4. Обхват на медицинската дейност на
лекар с призната специалност по акушерство
и гинекология:
1.2.4.1. извършва всички дейности по т. 1.1,
1.2.2 и 1.2.3;
1.2.4.2. извършва самостоятелно всички
диагностично-лечебни дейности в областта на
специалността „Акушерство и гинекология“;
1.2.4.3. извършва високоспециализирани
диагностично-лечебни дейности след придобиване на допълнителна квалификация.
2. Обезболяване на раждането с проводна
(епидурална, спинална) или обща инхалационна анестезия се извършва от лекар с призната
специалност „Анестезиология и интензивно
лечение“.
ДЯЛ IV
Г л а в а
Х
ОПЕРАТИВНИ НАМЕСИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „А К У ШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИ Я“
1. Акушерски операции:
1.1. по време на бременността (прекъсване
на бременността по желание или по медицински индикации, серклаж на маточната шийка,
външно верзио);
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1.1.1. извършват се в лечебно заведение за
специализирана извънболнична медицинска
помощ с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа, лечебни заведения за болнична
помощ (многопрофилни болници за активно
лечение, специализирани болници за активно
лечение по акушерство и гинекология);
1.1.2. от лекар със специалност по акушерство и гинекология;
1.1.3. препоръчителен престой – в зависимост от правилата за добра медицинска
прак тика и а лгоритмите на съответното
лечебно заведение.
1.2. По време на раждане:
1.2.1. вагинално раждане (перинеотомия,
-рафия, трахелорафия, екстракция на плацентата, ревизия на матката след раждане,
вакуум, форцепс, Кристелер, маточно-влагалищна тампонада);
1.2.1.1. ръководи се или се извършва от
специалист по акушерство и гинекология;
1.2.1.2. по изключение и при необичайни
ситуации – от общопрактикуващ лекар или
акушерка;
1.2.1.3. препоръчителен престой – 3 дни
при липса на усложнения.
1.2.2. Цезарово сечение по медицински
индикации:
1.2.2.1. извършва се от специа лист по
акушерство и гинекология (или негова асистенция);
1.2.2.2. в структури на лечебни заведения
за болнична помощ (многопрофилни болници
за активно лечение, специализирани болници
за активно лечение по акушерство и гинекология) от второ ниво на компетентност, а при
спешни и животозастрашаващи състоянието
на бременната или плода – и от първо ниво
на компетентност;
1.2.2.3. препоръчителен престой – 4 дни.
1.2.3. Цезарово сечение по желание на
бременната:
1.2.3.1. извършва се от специалист по акушерство и гинекология;
1.2.3.2. в структури на лечебни заведения
за болнична помощ от второ или трето ниво
на компетентност (многопрофилни болници
за активно лечение, специализирани болници
за активно лечение по акушерство и гинекология), извършващи акушерска помощ;
1.2.3.3. след за д ъ лбочена д иск уси я на
акушера с бременната за положителните и
отрицателните страни на двата начина на
родоразрешение и опит да се премахнат излишните страхове от вагиналното раждане;
1.2.3.4. след подпис от бременната на информирано съгласие за цезарово сечение по
желание на бременната, прието с консенсус
от Българското дружество по акушерство и
гинекология;
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1.2.3.5. цезаровото сечение по желание на
бременната не освобождава лекаря от отговорността за планирането, извършването и
непосредствените резултати за жената и плода;
1.2.3.6. лекарят може да откаже да извърши
цезарово сечение по желание на жената;
1.2.3.7. препоръчителен престой – 4 дни.
1.3. Перипартална хистеректомия.
2. Гинекологични операции:
2.1. Амбулаторни:
2.1.1. Могат да бъдат:
2.1.1.1. „малки“ гинекологични интервенции
върху ВПО и влагалището:
2.1.1.1.1. хименотомия или хименорафия;
2.1.1.1.2. пластика на цикатрициални изменения от епизио- или перинеотомия;
2.1.1.1.3. марсупиализация на бартолинов
абсцес или киста;
2.1.1.1.4. адхезиолиза или резекция на влагалищен септум;
2.1.1.1.5. биопсия/пробна ексцизия на материал от ВПО или влагалището;
2.1.1.2. интервенции върху маточната шийка:
2.1.1.2.1. биопсия;
2.1.1.2.2. деструктивна терапия на лезии с
физически методи;
2.1.1.2.3. бримкова електроексцизия (LEEP/
LETZ);
2.1.1.2.4. абразио на цервикален канал;
2.1.1.2.5. полипектомия;
2.1.1.3. пробно сепарирано абразио;
2.1.1.4. офис xистероскопия със/без биопсия.
2.1.2. Основни изисквания за операциите
по т. 2.1:
2.1.2.1. непосредствено участие на специалист по акушерство и гинекология;
2.1.2.2. лечебни заведения за извънболнична помощ с разкрити легла до 48 часа,
многопрофилни болници за активно лечение,
специализирани болници за активно лечение
по акушерство и гинекология, специализирани
болници за активно лечение по онкология и
комплексни онкологични центрове;
2.1.2.3. комбинирането с други оперативни
интервенции или ендоскопски изисква съответна допълнителна квалификация.
2.1.3. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резул тат о т х истолог и чно изследване на
екстирпираните тъкани.
2.1.4. Препоръчителният престой при неусложнени случаи от операциите е до 24 часа.
2.1.5. Усложнени случаи, както и такива със
значителен риск да бъдат усложнени следва да
се хоспитализират в ЛЗ за болнична помощ,
с което има сключен договор за планова или
спешна хоспитализация.
2.2. Операции при доброкачествени заболявания на женските полови органи:
2.2.1. Те могат да бъдат:
2.2.1.1. с горен достъп;
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2.2.1.2. с долен достъп;
2.2.1.3. ендоскопски;
2.2.1.4. ендоскопски асистирани, роботизирани.
2.2.2. Основни изисквания за операциите
по т. 2.2:
2.2.2.1. непосредствено участие на специалист по акушерство и гинекология;
2.2.2.2. лечебни заведения за болнична
помощ (многопрофилни болници за активно
лечение, специализирани болници за активно лечение по акушерство и гинекология,
специализирани болници за активно лечение
по онкология) и комплексни онкологични
центрове;
2.2.2.3. комбинирането с други оперативни
интервенции или ендоскопски изисква допълнителна квалификация.
2.2.3. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резул тат о т х ист олог и чно изследване на
екстирпираните органи.
2.2.4. Препоръчителен болничен престой
при неусложнени случаи от операциите:
2.2.4.1. при класически горен достъп – 6 дни;
2.2.4.2. при долен достъп – 4 дни;
2.2.4.3. при лапароскопски или лапароскопски асистиран достъп – 3 дни.
2.3. Операции при злокачествени заболявания на женските полови органи:
2.3.1. операциите по т. 2.3 могат да бъдат:
2.3.1.1. с горен достъп;
2.3.1.2. с долен достъп;
2.3.1.3. ендоскопски, роботизирани.
2.3.2. Операциите по т. 2.3 се планират и
извършват:
2.3.2.1. с непосредствено участие на специа лист по ак у шерство и гинекологи я с
допълнителна медицинска квалификация,
предвидена за област та онкогинекология,
който поема отговорност за цялостния ход
на диагностично-лечебния процес;
2.3.2.2. в структури на лечебни заведения
за болнична помощ (многопрофилни болници за активно лечение, специализирани
болници за активно лечение по акушерство
и гинекология, специализирани болници за
активно лечение по онкология) от трето ниво
на компетентност.
2.3.3. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резул тат о т х ист олог и чно изследване на
екстирпираните органи и тъкани, както и
направление за последващо лечение.
2.3.4. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е:
2.3.4.1. при класически горен достъп – 8 дни;
2.3.4.2. при ендоскопски или ендоскопски
асистиран достъп – 6 дни;
2.3.4.3. при радиакална вулвектомия и
радикална колпектомия – 10 дни.
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2.4. Операции за корекция на функционални отклонения на женските полови органи.
2.4.1. Операциите по т. 2.4 могат да бъдат:
2.4.1.1. с горен достъп;
2.4.1.2. с долен достъп;
2.4.1.3. комбиниран;
2.4.1.4. ендоскопски.
2.4.2. Операциите по т. 2.4 се планират и
извършват:
2.4.2.1. с непосредствено участие на специалист по акушерство и гинекология с допълнителна квалификация;
2.4.2.2. в структури на лечебни заведения за
болнична помощ (многопрофилни болници за
активно лечение, специализирани болници за
активно лечение по акушерство и гинекология)
от трето ниво на компетентност.
2.4.3. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи при операциите по
т. 2.4 е до възстановяване на функцията на
органа или системата. При невъзстановена
микция се осигурява дренаж на урината.
2.5. Операции тип „тазова екзантерация“:
2.5.1. Операциите по т. 2.5:
2.5.1.1. са обект на интердисциплинарната
област „Тазова хирургия“;
2.5.1.2. се извършват от екип, отговарящ
на условията на интердисциплинарната област
„Тазова хирургия“;
2.5.1.3. се планират и извършват в лечебни
заведения от лечебни заведения за болнична
помощ (многопрофилни болници за активно
лечение, специализирани болници за активно лечение по акушерство и гинекология,
специализирани болници за активно лечение
по онкология) и в комплексни онкологични
центрове.
2.5.2. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резул тат о т х истолог и чно изследване на
екстирпираните органи и тъкани, както и
направление за последващо лечение и грижи.
2.5.3. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи от тази група е 10 дни.
2.6. Операции за овладяване на непосредствени и ранни усложнения на раждането,
аборти и гинекологични операции.
2.6.1. Операциите от тази група се планират
и извършват:
2.6.1.1. в структури на лечебни заведения
за болнична помощ (многопрофилни болници
за активно лечение, специализирани болници
за активно лечение по акушерство и гинекология, специализирани болници за активно
лечение по онкология) с второ и трето ниво
на компетентност.
2.6.1.2. с непосредственото участие на специалист по акушерство и гинекология;
2.6.1.3. при необходимост и с непосредствено участие и на специалист по хирургия
(коремна, висцерална, съдова).
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2.6.2. Епикризата, издавана при/след изписване на пациентката, трябва да съдържа
резул тат о т х ист олог и чно изследване на
екстирпираните органи или тъкани в случаите, когато има такива.
2.6.3. Препоръчителният болничен престой
при неусложнени случаи при операциите по
т. 2.6 е 6 дни.
Г л а в а

Х І

С ТА Ц ИОН А РН И П А К Е Т И З А КОМПЛЕКСНО КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
В СПЕЦИ А ЛНОСТ ТА „А К У ШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИ Я“
1. С термина „стационарни пакети за
комплексно консервативно лечение“ в този
стандарт се обозначават диагностично-лечебни
дейности, които:
1.1. се провеждат в лечебни заведения за
болнична помощ (многопрофилни болници за
активно лечение, специализирани болници за
активно лечение по акушерство и гинекология,
специализирани болници за активно лечение
по онкология) и в комплексни онкологични
центрове;
1.2. се състоят в комплексно медикаментозно лечение и/или интензивни грижи;
1.3. не представляват подготовка за спешна
операция;
1.4. могат да включват операции, представляващи диагностично-лечебни дейности, а
именно:
1.4.1. диаг ност и чни и ли терапевт и чни
абразии;
1.4.2. пункция или инцизия на влагалищен
свод;
1.4.3. завършване на спонтанен аборт;
1.4.4. екстирпация на чужди тела от маточната кухина.
2. Комплексното консервативно лечение,
отговарящо на условията по т. 1, може да
доведе до един от следните резултати:
2.1. оздравяване или подобрение на състоянието, позволяващо дехоспитализация на
болната;
2.2. стациониране или влошаване на състоянието, налагащо преминаване към оперативно лечение.
3. С вземане на решение за преминаване
към оперативно лечение комплексното консервативно лечение се счита за приключило.
4. В специалността „Акушерство и гинекология“ се обособяват два стационарни пакета за
комплексно консервативно лечение, а именно:
4.1. акушерски стационарен пакет;
4.2. гинекологичен стационарен пакет.
5. Акушерски стационарен пакет:
5.1. Акушерският стационарен пакет представлява лечебно-диагностични дейности за
комплексно консервативно лечение на пациентки, при които е налице развиваща се
интраутеринна бременност с реализиран риск.
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5.2. Рисковете за бременността, при които
е възможно да се провежда комплексно консервативно лечение по акушерски стационарен
пакет, спадат към следните категории:
5.2.1. акушерска спешност;
5.2.2. нарушена бременност;
5.2.3. ембриопатична/фетопатична бременност;
5.2.4. друга заплаха за здравето на бременната и/или на плода.
5.3. Комплексното консервативно лечение
по акушерски стационарен пакет се провежда в лечебни заведения за болнична помощ
(многопрофилни болници за активно лечение,
специализирани болници за активно лечение
по акушерство и гинекология).
5.4. В случай че срокът на бременността е
20 или повече гестационни седмици, лечението
се провежда в лечебни заведения за болнична
помощ, оказващи родилна помощ.
5.5. Комплексното консервативно лечение
по акушерски стационарен пакет се поема от
лекар – специалист по акушерство и гинекология, в тясно сътрудничество със:
5.5.1. лекар – специалист по анестезиология
и интензивно лечение;
5.5.2. при нужда – консултанти от други
медицински специалности.
5.6. Препоръчителен престой – в зависимост от правилата за добра медицинска
практика.
6. Гинекологичен стационарен пакет:
6.1. Гинекологичният стационарен пакет
представлява лечебно-диагностични дейности
за комплексно консервативно лечение на пациентки, при които не се констатира развиваща
се интраутеринна бременност.
6.2. Състояния, синдроми и нозологични
единици, при които е възможно да се провежда комплексно консервативно лечение по
гинекологичен стационарен пакет, са:
6.2.1. тазова възпалителна болест;
6.2.2. интра- и постабортни усложнения;
6.2.3. интра- и постоперативни усложнения
при гинекологични операции;
6.2.4. усложнени аднексиални формации,
включително торзия на яйчник (аднекс) и
тежките форми на яйчников хиперстимулационен синдром.
7. Комплексното консервативно лечение по
гинекологичен стационарен пакет се провежда
в лечебни заведения за болнична помощ и
комплексни онкологични центрове.
8. Комплексното консервативно лечение
по г и неколог и чен с та ц ионарен па ке т се
извършва от лекар – специалист по акушерство и гинекология, в тясно сътрудничество
с лекар – специалист по анестезиология и
интензивно лечение.
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9. Препоръчителният болничен престой на
пациентки, лекувани по гинекологичен стационарен пакет, е в зависимост от правилата
за добра медицинска практика.
ДЯЛ V
СПЕЦИФИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
Г л а в а

Х І I

СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОК АЗАТЕЛИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ
В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. За оценка на медицинските дейности
съгласно този медицински стандарт се използват следните специфични количествени
показатели:
1.1. престой на пациентката в лечебното
заведение;
1.2. използваемост по предназначение на
възможностите и човешките ресурси в лечебното заведение.
2. Престой на пациентката в лечебното
заведение:
2.1. За медицинските дейности в областта
на акушерството и гинекологията:
2.1.1. минималният болничен престой се
определя индивидуално – по критерии, определени с вътрешни правила на съответното
лечебно заведение.
2.2. Средните годишни стойности за болничен престой по групи оперативни намеси
и стационарни пакети в лечебното заведение
не следва да надвишават съответните препоръчителни стойности с повече от 5 %.
3. Използваемост по предназначение на
възможностите и човешките ресурси:
3.1. За амбулаторни медицински дейности
в акушерски и/или гинекологични структури
изискванията са следните:
3.1.1. годишен брой амбулаторни прегледи и
домашни посещения на 1 щат за лекар – специалист по акушерство и гинекология, на
пълен работен ден – 500 или повече;
3.1.2. съотношение на часовете по график
на лекари към часовете по график на друг
медицински персонал – 1 или по-малко от
единица.
3.2. Изисквания за стационарни медицински
дейности в акушерски структури от второ и
трето ниво на компетентност, които функционират 3 и повече години:
3.2.1. в числото на изписаните от стационара пациентки съотношението на небременни
жени (родили и абортирали, включително
след прекъсване на бременност по желание)
към жени със запазена бременност да е 3.0
или повече годишно.
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3.3. Изисквания за стационарни медицински
дейности в гинекологични структурни единици
от второ и трето ниво, които функционират
3 и повече години:
3.3.1. в числото на изписаните от стационара пациентки съотношението на оперирани
към неоперирани болни да е 4.0 или повече
годишно;
3.3.2. минимален годишен брой гинекологични операции:
3.3.2.1. на 1 разкрито гинекологично легло – 35 операции;
3.3.2.2. на 1 операционна зала – 250 операции;
3.3.2.3. на всяка следваща операционна
зала – плюс 200 операции;
3.3.3. минимален годишен брой участия в
гинекологични операции на 1 лекар на трудов договор в гинекологична структура на
пълен работен ден – акушер-гинеколог или
специализиращ „Акушерство и гинекология“:
3.3.3.1. при липса на участие в раждания – 80
операции;
3.3.3.2. при участие в не повече от 20 раждания годишно – 60 операции;
3.3.3.3. при участие в повече от 20 раждания
годишно – 40 операции.
3.3.4. Минималният годишен брой раждания на 1 лекар на трудов договор в акушерска
структура на пълен работен ден – акушергинеколог или специализиращ „Акушерство
и гинекология“ зависи и от гинекологичната
натовареност:
3.3.4.1. при липса на гинекологична дейност – 50 раждания;
3.3.4.2. при участие в не повече от 40 гинекологични операции годишно – 30 раждания;
3.3.4.3. при участие в повече от 40 гинекологични операции годишно – 20 раждания.
Г л а в а

Х І I I

СПЕЦИФИЧНИ К АЧЕСТВЕНИ ПОК АЗАТ Е Л И ЗА Д И А Г НОС Т И Ч НО-Л ЕЧ ЕБН И
ДЕЙНОСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Показателите за оценка на качеството,
възприети от дадено лечебно заведение, се
посочват в правилника за устройството и дейността на лечебното заведение, а методите за
прилагането им се развиват във вътрешните
правила на лечебното заведение.
2. Лечебните заведения, в които се извършват профилактични гинекологични прегледи,
отчитат следните показатели:
2.1. брой на извършени профилактични
гинекологични прегледи;
2.2. брой и относителен дял на цитологично сигнализирани преинвазивни и инвазивни
изменения на маточната шийка;
2.3. брой и относителен дял на хистологично потвърдени инвазивни изменения на
маточната шийка – по клиничен стадий;
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2.4. брой и относителен дял на открити
полово предавани инфекции;
2.5. брой и относителен дял на открити други
гинекологични заболявания – по диагнози;
2.6. брой и относителен дял на открити
тумори и тумороподобни изменения в млечната жлеза.
3. Лечебните заведения, в които се извършва
проследяване на бременност, отчитат следните
показатели:
3.1. брой на проследяваните за отчетния
период бременности, от тях:
3.1.1. брой и относителен дял на бременности, завършили с раждане, от тях:
3.1.1.1. брой и относителен дял на доносени
новородени, от тях:
3.1.1.1.1. брой и относителен дял на мъртвородени;
3.1.1.1.2. брой и относителен дял с вродени
аномалии;
3.1.1.2. брой и относителен дял на недоносени новородени (по степен на недоносеност),
от тях:
3.1.1.2.1. брой и относителен дял на мъртвородени;
3.1.1.2.2. брой и относителен дял с вродени
аномалии;
3.1.2. брой и относителен дял, завършили
със спонтанен аборт (по срок на бременността);
3.2. брой на разпознати или обсервирани
бременности с повишен риск (рискови бременности) – по диагнози;
3.3. брой на разпознати или обсервирани
бременности с реализиран риск (патологични
бременности) – по диагнози;
3.4. брой на диспансерно наблюдавани
рискови/патологични бременности – по диагнози;
3.5. брой на рискови/патологични бременности, насочени за диспансерно наблюдение в
други лечебни заведения – по диагнози.
4. Лечебните заведения, в които се извършва семейно планиране, отчитат следните
показатели:
4.1. общ брой жени, при които са осъществени дейности по семейно планиране;
4.2. брой и относителен дял на аборти по
желание;
4.3. брой и относителен дял на открити
полово предавани инфекции.
5. Лечебните заведения, в които се извършват дейности, спадащи към интердисциплинарната област „Асистирани репродуктивни
технологии“, отчитат показатели съгласно
медицинския стандарт по асистирана репродукция.
6. Лечебните заведения за болнична помощ,
които извършват дейност по акушерство и
гинекология, отчитат следните показатели:
6.1. за родилна помощ:
6.1.1. брой на ражданията;
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6.1.2. брой и относителен дял на предтерминните раждания – общо и по степен на
недоносеност;
6.1.3. брой и относителен дял на ражданията с цезарово сечение – общо и по степен
на недоносеност;
6.1.4. брой и относителен дял на седалищните раждания и в тази група – брой и
относителен дял на цезарово сечение;
6.1.5. перинатална смъртност – по критериите:
6.1.5.1. анте-, интра- и ранна постнатална;
6.1.5.2. степен на недоносеност;
6.1.6. брой на всички аборти;
6.1.7. брой и относителен дял на спонтанните аборти;
6.1.8. брой и относителен дял на аборти по
медицински показания и в тази група – брой
и относителен дял на прекъснати бременности
след 12-ата г.с.;
6.1.9. брой и относителен дял на интрапартални и ранни (до седмия ден) постпартални
усложнения, групирани по вид (инфекциозни,
хеморагични, тромбоемболични, др.);
6.1.10. брой на случаи с майчина смъртност;
6.2. за акушеро-гинекологична помощ с
изключение на родилна помощ:
6.2.1. брой на оперативни намеси и разпределението им по групи;
6.2.2. брой и относителен дял на интраоперативни и ранни (до седмия ден) следоперативни
усложнения, групирани по вид (инфекциозни,
хеморагични, тромбоемболични, др.);
6.2.3. брой и относителен дял на случаи
с интраоперативна и ранна следоперативна
смъртност – общо и само майчина смъртност.
7. Резултатите от анализи по т. 2 се обобщават по тримесечия и за цялата календарна
година и се размножават в 4 екземпляра: един
за структурната единица, един за лечебното
заведение, един за съответната регионална
здравна инспекция и един за Националния
център по обществено здраве и анализи.
8. Резултатите от анализи по т. 3 – 6 се обобщават по тримесечия и за цялата календарна
година и се размножават в 3 екземпляра: един
за структурната единица, един за лечебното
заведение, един за съответната регионална
здравна инспекция.
9. Показатели за качество на процесите в
медицинската дейност:
9.1. Следните показатели засягат качеството
на процесите при стационарни и еднодневни
акушеро-гинекологични диагностично-лечебни дейности:
9.1.1. брой и относителен дял на:
9.1.1.1. случаи с усложнения (по време на
лечението и след него);
9.1.1.2. случаи с несъвпадение между долечебна и патологоанатомична диагноза;
9.1.2. показатели за нозокомиални инфекции.
9.2. Изискване за показателите:
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9.2.1. по т. 9.1.1 е честотата на тези случаи
да не надвишава средните стойности за страната с повече от 10 %.
10. Показатели за качество на крайния
продукт на диагностично-лечебната дейност:
10.1. Показатели за качество на крайния
продукт са:
10.1.1. брой и относителен дял на:
10.1.1.1. случаи, при които се е наложило
непредвидено в долечебния план допълнително лечение;
10.1.1.2. случаи с непредвидени в долечебния
план рецидиви;
10.1.1.3. случаи, преведени в акушеро-гинекологични структури на други болници за
активно лечение;
10.1.2. само за еднодневни диагностичнолечебни дейности – брой и относителен дял на
случаи, претърпели конверсия в стационарна
диагностично-лечебна дейност;
10.1.3. само за ендоскопски диагностичнолечебни дейности – брой и относителен дял на
случаи, претърпели конверсия в класическа
оперативна диагностично-лечебна дейност;
10.1.4. болнична смъртност при акушерогинекологични диагнози;
10.1.5. майчина смъртност;
10.1.6. само за акушерски стационарни диагностично-лечебни дейности – перинатална
смъртност.
10.2. Изискванията за показателите по
т. 10.1.1 – 10.1.3, сведени към общия брой
лекувани случаи за годината, са:
10.2.1. по т. 10.1.1.1 – да не надвишават 10 %;
10.2.2. по т. 10.1.1.2 – да не надвишават 10 %;
10.2.3. по т. 10.1.1.3 – да не надвишават 10 %;
10.2.4. по т. 10.1.3 – да не надвишават 10 %.
10.3. Изискването за показателите болнична
и майчина смъртност е годишните стойности да не надвишават 80 % от стойностите
за страната.
10.4. Изискването за показателя перинатална смъртност е годишните стойности да не
надвишават 80 % от стойностите за страната.
Г л а в а

Х І V

СПЕЦИФИЧНИ К АЧЕСТВЕНИ ПОК АЗАТЕЛИ ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИ ДЕЙНОСТИ
В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ“
1. Проследяване на нормална бременност:
1.1. Извършва се съгласно глава ХVI.
1.2. Специален показател за качество на
проследяването на бременността е откриваемостта на следните заболявания и състояния:
1.2.1. вродени заболявания и аномалии на
концептуса;
1.2.2. заболявания и състояния на майката,
представляващи повишен и реализиран риск
за бременността;
1.2.3. спонтанни аборти;
1.2.4. предтерминни раждания.
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1.3. Диагнози по т. 1.2 се поставят или
обсервират в съответното лечебно заведение.
След поставяне на окончателна диагноза бременните се насочват за диспансерно наблюдение в същото или друго лечебно заведение.
2. Профилактични гинекологични прегледи:
2.1. Извършват се съгласно глава ХVII.
2.2. Специален показател за качество на
профилактичните генекологични прегледи
е откриваемостта на следните заболявания:
2.2.1. рак на маточната шийка;
2.2.2. рак на гърдата;
2.2.3. полово предавани инфекции.
2.3. Диагнози по т. 2.2 се поставят или
обсервират в съответното лечебно заведение.
След поставяне на окончателна диагноза
пациентките се лекуват или се насочват за
диспансерно наблюдение в същото или друго
лечебно заведение.
3. Семейно планиране:
3.1. За целите на семейното планиране се
използват:
3.1.1. контрацептивни методи и средства;
3.1.2. прекъсване на нежелана бременност.
3.2. Методите по предходната точка се
използват с приоритет, съответен на подреждането им (3.1.1 – 3.1.2).
3.3. В хода на дейностите по семейно планиране се осъществяват и дейности, свързани
с полово предаваните инфекции, а именно:
3.3.1. скрининг;
3.3.2. своевременна диагноза;
3.3.3. лечение;
3.3.4. профилактика.
3.4. Лечебните заведения, в които се осъществява семейно планиране:
3.4.1. осигуряват на пациентките си безплатен достъп до материали за разпространение
на здравни знания, свързани със семейно
планиране и репродуктивно здраве;
3.4.2. оказват разностранно съдействие на
институции и организации, осъществяващи
дейности по опазване на репродуктивното
здраве, включително:
3.4.2.1. органи на централната и местната
власт;
3.4.2.2. учебни заведения;
3.4.2.3. неправителствени организации.
3.5. Специален показател за качество на
семейното планиране са следните събития:
3.5.1. аборт по желание;
3.5.2. забол яване от полово предавани
инфекции (новооткрити случаи и рецидиви);
3.5.3. раждане под 19-годишна възраст на
майката.
Г л а в а

Х V

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА К АЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСК АТА ПОМОЩ ПРИ
АКУШЕРСК А СПЕШНОСТ
1. „Акушерска спешност“ е синдром или
нозологична единица, които представляват
непосредствена заплаха за живота на май-
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ката и/или плода. В частност „акушерска
спешност“ представляват проявите на шок
от всичк и патофизиологични типове при
бременна или родилка. Следните синдроми
и нозологични единици също се приемат за
акушерска спешност независимо дали в момента се установяват признаци на шок:
1.1. остър хирургичен корем от генитален
или екстрагенитален произход;
1.2. остра кръвозагуба, усложнена или не
от коагулопатия;
1.3. други патогенетични варианти на шок
или предшоково състояние, причинени от:
1.3.1. септичен аборт;
1.3.2. амниотит;
1.3.3. преждевременно отлепяне на нормално прикрепена плацента;
1.3.4. HELLP синдром;
1.3.5. кардиогенен механизъм;
1.4. гърчови състояния;
1.5. хипертонична криза;
1.6. анте- и интрапартална асфиксия на
плода;
1.7. пролапс на пъпна връв;
1.8. застрашаваща или станала руптура
на матката;
1.9. инверзия на матката.
2. При транспортиране на пациентка с
акушерска спешност решението за транспортиране се съобразява със:
2.1. района на действие и достъпа на използваното транспортно средство (автомобил,
вертолет, друго);
2.2. информираното съгласие на пациентката или неин законен представител.
2.3. В случаите по чл. 89, ал. 2 от Закона
за здравето – с решение по целесъобразност,
взето от:
2.3.1. медицинска комисия (консилиум);
2.3.2. при липса на възможност за събиране
на комисия – от най-висококвалифицираното
медицинско лице в конкретната ситуация.
3. При изпълнени условия по т. 2 изборът на
лечебното заведение, където се транспортира
пациентката, зависи от следните критерии:
3.1. основна причина за състоянието на
пациентката – спазват се следните правила:
3.1.1. пациентка в шок, следствие на екстрагестационна патология:
3.1.1.1. се транспортира в многопрофилна
болница за активно лечение;
3.1.2. пациентка в животозастрашаващо състояние в резултат на гестационна патология:
3.1.2.1. се транспортира в специализирана
болница за активно лечение по акушерство
и гинекология;
3.1.2.2. при затруднен или липсващ достъп
до специализирана болница за активно лечение
по акушерство и гинекология се транспортира
в многопрофилна болница за активно лечение.
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4. В случай че раждаща пациентка, при
която спонтанното раждане предстои да завърши в най-кратък срок, се намира в лечебно
заведение, което не може да є окаже помощ
в зависимост от състоянието, лечебното заведение е длъжно спешно да организира и
осъществи:
4.1. водене на раждане;
4.2. първична реанимация на новороденото
и обработка на пъпния чукан;
4.3. маркиране на майката и новороденото
с един и същ идентификационен знак;
4.4. документиране на раждането;
4.5. превеждане по възможност с медицински транспорт:
4.5.1. на майката – в лечебно заведение,
избрано по критериите в т. 3;
4.5.2. на новороденото – в лечебно заведение с предмет на дейност родилна или
неонатологична помощ.
5. В случай че пациентка с акушерска
спешност, при която не е налице спонтанно
раждане или то не предстои да завърши в
най-кратък срок, се намира в лечебно заведение, което не може да овладее състоянието
є, лечебното заведение е длъжно спешно да
организира и осъществи:
5.1. начални животоспасяващи мерки;
5.2. превеждане на пациентката по възможност с медицински транспорт в лечебно
заведение, избрано по критериите в т. 3.
6. В случай че бременна в шок се намира в
лечебно заведение, което не може да овладее
състоянието є и не оказва родилна помощ,
лечебното заведение е длъжно спешно да
организира и осъществи:
6.1. ако пациентката е в напреднала бременност или раждаща:
6.1.1. по възможност – присъствие на консултант-неонатолог, снабден с транспортен
кувьоз;
6.1.2. родоразрешение чрез:
6.1.2.1. спешно цезарово сечение;
6.1.2.2. водене на раждане през естествените родови пътища и акушерски операции,
за които съществуват индикации и условия;
6.1.3. първична реанимация на новороденото и обработка на пъпния чукан;
6.1.4. обозначаване на майка и новородено
с еднакъв идентификационен знак;
6.1.5. документиране на раждането;
6.1.6. превеждане на новороденото с медицински транспорт и по възможност в транспортен кувьоз в лечебно заведение с предмет на
дейност родилна или неонатологична помощ;
6.1.7. оказване на друга медицинска помощ,
необходима за овладяване на животозастрашаващото състояние на майката;
6.2. ако пациентката не е в напреднала бременност – оказване на медицинската помощ,
необходима за овладяване на животозастрашаващото състояние.
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ДЯЛ VI
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ“
Г л а в а

Х V І

ДИАГНОЗА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА
1. Диагноза на бременността:
1.1. Диагнозата на бременността установява:
1.1.1. наличие на бременност;
1.1.2. място на развитие на бременността.
1.2. При наличие на вътрематочна бременност диагнозата уточнява следните нейни
характеристики:
1.2.1. срок на бременността и вероятен
термин на раждане;
1.2.2. разположение на плода/плодовете в
матката (при напреднала бременност);
1.2.3. едноплодна/многоплодна бременност;
1.2.4. състояние на концептуса/концептусите;
1.2.5. състояние на плодните придатъци.
2. Първоначални изследвания на бременната, наблюдение на нормална и рискова
бременност се извършват съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи
и диспансеризацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.).
3. Наблюдаващият бременността лекар
трябва да информира бременната за препоръчителни допълнителни изследвания според
конктретния случай.
4. Бременни с реализиран риск (патологична бременност):
4.1. се хоспитализират в стру кт у ри на
лечебни заведения от второ и трето ниво на
компетентност, оказващо родилна помощ при
следните случаи:
4.1.1. при поява на отклонения в състоянието на бременната/плода;
4.1.2. наличие на маточни контракции;
4.1.3. при поява на непосредствена заплаха
за живота на бременната или плода хоспитализацията е спешна.
4.2. В лечебното заведение се провеждат
необходимите изследвания и консултации с
други специалисти за изясняване състоянието
на бременната/плода.
4.3. Стационарното лечение може да има
следния резултат:
4.3.1. родоразрешение независимо от срока
на бременността или начина на раждане;
4.3.2. дехоспитализация при стабилизиране
състоянието на бременната/плода с препоръка за продължаващо амбулаторно лечение и
активно наблюдение;
4.3.3. продължаваща хоспитализация под
активно наблюдение до достигане на момента
за родоразрешение или дехоспитализация.
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5. В случай че срокът на бременността е 20
или повече гестационни седмици, лечението
се провежда в лечебни заведения, оказващи
родилна помощ.
6. При отделните форми на рискова и
патологична бременност е препоръчително
поведението, прието чрез консусус на форуми
на Българското научно дружество по акушерство и гинекология.
Г л а в а

Х V І I

ПРОФИ Л А КТ И ЧЕН Г ИНЕКОЛОГ И ЧЕН
П РЕ ГЛ Е Д . ОН КОГ И Н Е КОЛОГ И Ч Е Н
СКРИНИНГ
1. Профилактичният гинекологичен преглед
е насочен към откриване на преморбидни
и морбидни състояния на женската репродуктивна система с основен акцент върху
скрининга за рак на маточната шийка и за
рак на гърдата.
2. На профилактичен гинекологичен преглед подлежат всички жени, които са полово
активни.
3. Профилактичният гинекологичен преглед:
3.1. се извършва в лечебно заведение за
извънболнична помощ;
3.2. изисква лекарска помощ;
3.3. включва:
3.3.1. гинекологична анамнеза;
3.3.2. клинично изследване на млечните
жлези; при първата визита – обучение за самоизследване на млечните жлези;
3.3.3. цервикална онкоцитонамазка;
3.3.4. гинекологичен преглед.
3.4. На жени, навършили 50 години, се дава
съвет да се подложат на мамография, която
да се повтаря през 1 – 3 години.
4. Резултат от профилактичния гинекологичен преглед:
4.1. резултатът от профилактичния гинекологичен преглед се отчита като „отрицателен“, ако са изпълнени кумулативно следните
условия:
4.1.1. липса на гинекологични оплаквания;
4.1.2. нормален гинекологичен статус;
4.1.3. нормален статус на млечните жлези;
4.1.4. ц и тонамазка: I и ли II г ру па по
Papanicolaou или съответстващ на този резултат: негативни за инт раепителни или
малигнени лезии със или без наличие на
микроорганизми и други не-неопластични
находки по Bethesda.
4.2. Резултатът от профилактичния гинекологичен преглед се отчита като „положителен“,
ако е изпълнено поне едно от изброените
условия:
4.2.1. наличие на гинекологични оплаквания;
4.2.2. патологичен или неясен гинекологичен статус;
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4.2.3. патологична находка в млечните
жлези;
4.2.4. цитонамазка: III, IV или V група
по Papanicolaou или съответстващ на този
резултат: анормални епителни клетъчни промени, аденокарцином или други малигнени
неоплазии по Bethesda.
4.3. Жените с положителен резултат от
профилактичния гинекологичен преглед подлежат на уточняваща диагноза. Тя изисква
участие на специалист акушер-гинеколог с
онкогинекологична квалификация.
5. Интервалите между профилактичния
гинекологичен преглед са функция от възрастта и риска за гинекологично заболяване.
5.1. Жени на възраст от 25 до 59 години и
с обичаен риск подлежат на профилактичен
гинекологичен преглед веднъж на 2 години.
5.2. На профилак тичен гинекологичен
преглед подлежат веднъж годишно:
5.2.1. жени на възраст под 25 години, ако
са полово активни;
5.2.2. жени на каквато и да е възраст, ако
са с повишен риск.
6. Онкогинекологият скрининг включва:
6.1. Цитонамазка от маточната шийка.
6.1.2. Той се извършва като опортюнистичен
или организиран популационен скрининг в
лечебните заведения за извънболнична помощ – от акушерка, общопрактикуващ лекар
или специалист по акушерство и гинекология.
6.1.3. Обхваща всички полово активни жени
между 25 и 59 години, като скрининговият
интервал след 2 отрицателни резултата (в
рамките на една календарна година) е веднъж
на 3 години.
6.2. Мамография на двете млечни жлези.
6.2.1. На жени, навършили 45 години, се
дава съвет да се подложат на мамография
през интервал от 1 – 3 години в зависимост
от риска.
ДЯЛ VII
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО СЕ ОКАЗВА
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА ПОМОЩ
Г л а в а

Х V І I I

ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСК А ПОМОЩ
ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
1. Помещения:
1.1. Амбулаторията за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология (акушеро-гинекологичен
кабинет) включва следните структури:
1.1.1 чакалня;
1.1.2. кабинет за акушеро-гинекологични
прегледи с обособена съблекалня;
1.1.3. санитарен възел.
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1.2. Отсъствие на директно осветление
в кабинета се допуска при условие, че помещението е климатизирано. Допустимото
изкуствено осветление трябва да отговаря по
интензитет и цветна температура на нормална
дневна светлина.
1.3. Кабинетът е шумоизолиран.
1.4. В кабинета има поне един умивалник
със студена и топла течаща вода, оттичане в
централна канализация, дистрибутор на течен
сапун и дезинфектант за ръце, дистрибутор
на хартия за подсушаване на ръцете.
1.5. Базовото оборудване на санитарен
възел е:
1.5.1. тоалетна чиния с пластмасова дъска
или клекало, с измиване от течаща вода и
оттичане в централна канализация;
1.5.2. умивалник със студена и топла течаща
вода и оттичане в централна канализация и
дистрибутор за хартия и течен сапун.
1.6. Един санитарен възел по т. 1.5 може
да обслужва до 2 кабинета за акушеро- гинекологични прегледи в едно и също лечебно
заведение.
2. Оборудване:
2.1. Специално оборудване: гинекологичен
стол; кушетка за прегледи; рефлекторна лампа
тип „кокиче“; лекарствен шкаф; инструментална маса; лабораторен стол с променлива
височина; колпоскоп; ехограф; микроскоп;
електрокоагулатор; сух стерилизатор. Един
брой от оборудването по тези позиции може
да обслужва до два кабинета за акушеро-гинекологични прегледи в едно и също лечебно
заведение.
2.2. Други пособия: теглилка, акушерска
слушалка, шивашки метър, тазомер, медицински термометър.
2.3. Гинекологичен инструментариум: спекулуми, предни и задни влагалищни валви,
пинцети, корнцанги, хемостатични клампи,
двузъбци, абортни щипци, иглодържател,
дилататори от № 4 до № 12, като след № 7
има и половинки (т.е. 7, 7 1/2, 8, 8 1/2 и т.н.),
хистерометър, кюрети, ножици, скалпели, хирургични игли, пункционни игли, спринцовка
за пункционните игли с вместимост поне 20
мл, биопсична щипка.
2.4. Реактиви и консумативи: Луголов разтвор, воден разтвор на оцетна киселина, воден
разтвор на калиева основа, етилов алкохол
или аерозолен фиксатор за цитонамазки, цервикални шпатули и/или четчици, нестерилни
полиетиленови и/или латексови ръкавици,
стерилни латексови ръкавици, спринцовки и
игли за еднократна употреба.
2.5. А нест езиолог и чни инст ру мен т и и
пособия: сфигмоманометър, фонендоскоп,
амбу, ларингоскоп, усторазтворител, щипка
за език, въздуховод, ендотрахеални тръби и
водачи за тях.
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Г л а в а

Х І Х

СТРУКТУРА ЗА ПРИЕМ НА РАЖДАЩИ
ЖЕНИ
1. Структурата за прием на раждащи жени:
1.1. може да служи и за прием на бременни
през втората половина на бременността;
1.2. е разположена на етаж, до който е
осигурен достъп за моторни превозни средства до входа;
1.3. е на един и същи етаж с родилната зала
или е свързана с нея посредством асансьор
за колички или релси за достъп с количка
(мобилен стол).
2. За структурата за прием на раждащи жени
освен изискванията по глава XVIII се изисква
и наличие на баня с душ – студена и топла
вода, с оттичане в централна канализация.
3. За структурата за прием на раждащи
жени:
3.1. не се прилагат изискванията за наличие
на: колпоскоп, микроскоп, електрокоагулатор,
двузъбци, дилататори, хистерометър, кюрети,
скалпели, игли, биопсична щипка;
3.2. изисква се наличие на „транспортна/и
количка/и „набор за раждане“;
3.3. изисква се компютър, свързан с болничната и националната информационна система.
4. В тази структура постоянно:
4.1. дежури акушерка;
4.2. се поддържа възможност да е налице
лекар – специалист по акушерство и гинеколигия, до 20 мин след поява на раждаща жена.
Г л а в а

Х Х

РОДИЛНА ЗАЛА
1. Общият брой родилни легла в едно лечебно заведение с предмет на дейност родилна
помощ е минимум 2.
2. Основни помещени я: доп уст ими са
следните варианти – самостоятелно или в
комбинация:
2.1. вариа н т „п редза л и – за ла“, кой т о
включва:
2.1.1. т. нар. предзала/и (помещения за
водене на I период на раждането), всяка с
1 – 3 легла;
2.1.2. родилна/и зала/и (помещения за водене на II и III период на раждането):
2.1.2.1. с брой родилни легла, съответстващи на обема дейност, но не по-малко от 2;
2.1.2.2. с поне по 1 кът за реанимация на
новороденото на всеки 2 родилни легла;
2.1.3. помещение/я за водене на ранния
следплацентарен период;
2.2. вариа н т „са мос т оя т ел н и род и л н и
стаи“ – помещения за водене на I – III период
на раждането, всяка от тях със:
2.2.1. легло, годно да се ползва и като
родилно;
2.2.2. кът за реанимация на новороденото.
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3. Присъствие на близки на раждащата по
време на раждането е допустимо в условия
на самостоятелна родилна стая при нейно
съгласие, наличие на правила в правилника
за устройството, дейността и вътрешния ред в
лечебното заведение и подписана декларация
за спазване правилата на лечебното заведение
от страна на жената и нейните близки.
4. Родилната зала е разположена на един
етаж или е свързана с асансьор за колички
или релси за достъп с количка (мобилен стол)
със структурна единица (звено) за:
4.1. прием на раждащи жени;
4.2. новородени;
4.3. следродови грижи.
5. Допълнителни помещения:
5.1. операционна/и зала/и за цезарово
сечение – желателна за многопрофилана болница за активно лечение и задължителна за
специализирана болница за активно лечение
по акушерство и гинекология;
5.2. други помещения съгласно изискванията за операционна зала на медицинския
стандарт по хирургия:
5.3. стая за интензивно следоперативно
наблюдение – задъл ж ителна, при условие
че е разкрита операционна зала за цезарово
сечение;
5.4. склад/ове;
5.5. санитарни възли – изисквания:
5.5.1. всеки санитарен възел е оборудван с
мивка със студена и топла вода, със или без
душ, и е с оттичане в централна канализация;
5.5.2. брой:
5.5.2.1. поне 1 санитарен възел за всяка
предзала;
5.5.2.2. поне 1 санитарен възел за всеки 2
самостоятелни родилни стаи;
5.5.2.3. отделен/и санитарен/и възел/и за
персонал, обучаващи се и др.;
5.6. други (апаратни зали, помещения за
персонала и др.).
6. Медицинска апаратура и пособия:
6.1. ехограф с абдоминален трансдюсер;
6.2. кардиотокограф:
6.2.1. един за всеки 4 легла в предзала;
6.2.2. един за всеки 2 родилни легла в
родилна зала;
6.2.3. един за всяка самостоятелна родилна
стая;
6.3. апарат за кръвно-газов анализ – за
специализирана болница за активно лечение
по акушерство и гинекология задължително
е разположен в родилната зала; за многопрофилна болница за активно лечение може да се
ползва такъв апарат, разположен другаде, но
на територията на същото лечебно заведение;
6.4. приспособления за инфузия за всяко
легло в структурата на родилна зала;
6.5. специални осветителни тела:
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6.5.1. на всяко родилно легло – таванна
лампа тип „сателит“ или мобилна лампа с
насочена светлина;
6.5.2. в операционната зала – съгласно
изискванията на медицинския стандарт по
хирургия;
6.6. апарат за обща анестезия;
6.7. анестезиологични инструменти и пособия;
6.8. газова инсталация;
6.9. спешен шкаф;
6.10. теглилки за новородени;
6.11. други пособия: акушерски слушалки,
тазомер, шивашки метър.
7. Специален инструментариум:
7.1. набори за:
7.1.1. раждане;
7.1.2. шев на меки родови пътища;
7.1.3. инструментална ревизия на матката;
7.2. пособия за екстракция на жив плод през
естествените родови пътища: форцепс (ако е 1
бр. – за предпочитане е форцепс на Simpson),
вакуум-екстрактор с минимум 2 пелоти;
7.3. инструменти за плодораздробяващи
операции: перфоратор (тип Naegele/Вlot), кука
(тип Braun), ножица (тип Siebold), щипци (тип
Gauss);
7.4. други инструменти и пособия: четиризъбци, дилататори (до № 34 и по-висок),
балон-катетър с вместимост на балона 10 и
повече мл.
8. Мивки за раждащите – със студена и топла вода и оттичане в централна канализация:
8.1. поне по 1 за всяка предзала;
8.2. по 1 във всяка самостоятелна родилна
стая.
9. За помещения, апаратура, пособия и
материали, свързани с диагностично-лечебни
дейности по отношение на новороденото – съгласно медицинския стандарт „Неонатология“.
Г л а в а

Х Х І

ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТАЦИОНАР
1. Гинекологичният стационар е разположен на един етаж или е свързан посредством
асансьор за колички или релси за достъп с
количка (мобилен стол) със следните подразделения:
1.1. операционна зала;
1.2. болнична стая (зала) за интензивно
наблюдение.
2. Помещения:
2.1. болнични стаи;
2.2. болнична стая (зала) за интензивно
наблюдение;
2.3. акушерска стая („сестрински пост“);
2.4. лекарски кабинет(и);
2.5. превързочна-манипулационна;
2.6. склад;
2.7. санитарни възли, от които поне един
самостоятелен, за болничната стая (зала) за
интензивно наблюдение.
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3. Оборудване:
3.1. газова инсталация поне в болничната
стая (зала) за интензивно наблюдение;
3.2. сигнална инсталация – във всички
болнични стаи;
3.3. един или повече броя: кушетка за
прегледи, гинекологичен стол, лекарствен
шкаф, офис оборудване, хладилник, складово
оборудване;
3.4. легла, поне 1 от които е с променлива
геометрия;
3.5. нощни шкафчета (масички);
3.6. гинекологични инструменти – прилагат
се изискванията за амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по
акушерство и гинекология (кабинет по акушерство и гинекология), както и изискването
за наличие на: набор за пробно абразио (за
прекъсване на бременност до 13-ата гестационна седмица), набор за пункция на задния
влагалищен свод, троакар(и) за парацентеза;
3.7. други пособия: слушалки (фонендоскопи), сфигмоманометри, термометри;
3.8. сейф за venena;
3.9. индивидуални гардеробчета за персонала;
3.10. други мебели и аксесоари съгласно
необходимостта и възможностите.
4. Операционна зала – съгласно медицинския стандарт по хирургия.
5. Специфичен за акушерството и гинекологията операционен инструментариум.
ДЯЛ VIII
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ И ВОДЕНЕ
НА СПЕЦИФИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Г л а в а

Х Х І I

ДОКУМЕНТИ ПРИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
(ДАННИ „ВХОД“)
1. При постъпване в лечебно заведение се
попълва съдържанието на болничната документация, както следва:
1.1. История на раждането за бременни
над 26-ата гестационна седмица.
1.1.1. Към попълнената история на заболяването се добавя:
1.1.1.1. направление за хоспитализация;
1.1.1.2. обменна карта, издадена от наблюдаващия лекар;
1.1.1.3. история на новороденото;
1.1.1.4. информирано съгласие за раждане;
1.1.1.5. информирано съгласие за извършване на малки акушерски операции по време
на нормално раждане;
1.1.1.6. информирано съгласие за цезарово
сечение;
1.1.1.7. лист за предоперативна анестезиологична консултация и преценка;
1.1.1.8. клинико-лабораторен минимум при
изписване;
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1.1.1.9. предоперативна епикриза;
1.1.1.10. данни за здравноосигурителния
статус.
1.2. История на заболяването при бременни
под 26-ата гестационна седмица.
1.2.1. Към попълнената история на заболяването се добавят:
1.2.1.1. направление за хоспитализация;
1.2.1.2. информирано съгласие според приемната диагноза;
1.2.1.3. допълнително информирано съгласие според наложилите се оперативни
процедури в хода на лечението;
1.2.1.4. клинико-лабораторен минимум при
изписване;
1.2.1.5. данни за здравноосигу рителния
статус;
1.2.1.6. други налични документи, ако има
такива – епикризи от минали заболявания,
провеждано до момента лечение, консултации
с други специалисти, лабораторни изследвания,
оперативен протокол и др.
1.2.2. При постъпване извън работно време
се вписват:
1.2.2.1. назначени изследвания;
1.2.2.2. назначено лечение.
1.3. История на заболяването при гинекологично болни.
1.3.1. Към историята на заболяването се
добавят:
1.3.1.1. направление за хоспитализация;
1.3.1.2. информирано съгласие за планираната оперативна интервенция;
1.3.1.3. допълнително информирано съгласие според наложилите се други оперативни
процедури в хода на лечението;
1.3.1.4. данни за здравноосигу рителния
статус;
1.3.1.5. други налични документи, ако има
такива – епикризи от минали цитонамазка,
биопсия, консултации с други специалисти,
лабораторни изследвания и др.
1.3.2. При постъпване извън работно време
се вписват:
1.3.2.1. назначени изследвания;
1.3.2.2. назначено лечение.
Г л а в а

Х Х I I I

ДАННИ, ДОКУМЕНТИРАНИ ПРИ РА ЖДАНЕ
1. Описание на раждане през естествените
родови пътища:
1.1. Дата и час.
1.2. Диагноза на раждането с изрично обозначение „мъртъв плод“, ако случаят е такъв.
1.3. Описание на приложени акушерски
намеси през периода на извършване с прецизиране момента на извършването им и
индикациите за всяка от тях.
1.4. Описание на новороденото (при многоп лодна бременност – за всек и близнак
поотделно):
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1.4.1. живо/мъртво;
1.4.2. доносено/недоносено (степен);
1.4.3. пол;
1.4.4. apgar-score на първата минута след
раждането;
1.4.5. особености.
1.5. Описание на плацентарния период:
1.5.1. модус за израждане на плацентата;
1.5.2. резултат от огледа на плацента, околоплодни ципи и пъпна връв;
1.5.3. тегло и два взаимноперпендикулярни
диаметъра на плацентата;
1.5.4. състояние на матката след израждане
на плацентата;
1.5.5. описание на приложени акушерски
намеси с прецизиране момента на извършването им и индикациите за всяка от тях.
1.6. Описание на приложени акушерски
намеси в ранния следплацентарен период с
прецизиране момента на извършването им и
индикациите за всяка от тях.
1.7. Обща майчина кръвозагуба.
1.8. Други данни.
2. Запис в актова книга:
2.1. пореден номер на раждането по актовата книга;
2.2. номер на „История на бременността
и раждането“ и дата на хоспитализацията;
2.3. паспортни данни (лична карта);
2.3.1. имена на родилката по документ за
самоличност;
2.3.2. възраст;
2.3.3. адрес;
2.3.4. приемна диагноза;
2.3.5. гражданско състояние.
2.4. Начин на раждане и оперативни намеси.
При раждане с цезарово сечение и индикациите за него и допълнителни интервенции,
ако има такива.
2.5. Дата и час на раждането.
2.6. Пол на новороденото.
2.7. Антропометрични данни на новороденото – телесна маса, ръст.
2.8. Състояние на новороденото – живо/
мъртво.
2.9. Идентификационен номер на новороденото.
2.10. Къде се превежда майката след напускане на родилната (операционната) зала.
2.11. Къде се превежда новороденото след
напускане на родилната (операционната) зала.
2.12. Име на лекаря/ите, водил раждането.
2.13. Име на акушерката, извършила акуширането.
2.14. При многоплодни раждания се номерират и попълват поотделно за всяко новородено и записите се обединяват по подходящ
начин, например с математическия символ
голяма скоба.

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

Г л а в а

Х Х I V
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Г л а в а

Х Х V

ДАННИ, ДОКУМЕНТИРАНИ В ОПЕРАТИВНИ ПРОТОКОЛИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДРУГА МЕДИЦИНСК А ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Съдържание на оперативен протокол,
общи за гинекологични операции и цезарово
сечение:
1.1. Номер и дата на операцията.
1.2. Към историята на заболяването (история на бременността и раждането) №/дата.
1.3. Име на болната/бременната.
1.4. Предоперативна диагноза.
1.5. Операция.
1.6. Имена на оперативния екип: оператор,
асистент(и), анестезиолог, инструментатор.
1.7. Времетраене на операцията: начало
(час, минути) и край (час, минути).
1.8. Достъп.
1.9. Статус in situ:
1.9.1. матка;
1.9.2. аднекси;
1.9.3. достъпни за експлорация коремни
органи;
1.9.4. друго.
1.10. Ход на операцията.
1.11. Кръвозагуба (мл).
1.12. Дренажи.
1.13. Катетри.
1.14. Следоперативни назначения.
1.15. Други данни.
1.16. Оператор (име, подпис).
1.17. Консултант (ако има такъв – име,
подпис).
2. Специфично съдържание на оперативен
протокол за гинекологични операции:
2.1. Към статуса in situ:
2.1.1 асцит;
2.1.2. параметрии;
2.1.3. тазови и парааортални лимфни възли;
2.1.4. други ретроперитонеални органи.
2.2. Макроскопско описание на оперативния препарат.
3. Специфични реквизити на оперативен
протокол за цезарово сечение:
3.1. у точн яващи данни – ви д цезарово
сечение; доносеност/степен на недоносеност
на новороденото; ако е родено мъртво дете,
това се обозначава изрично.
3.2. Към имената на екипа се добавят
имената на неонатолога.
3.3. Количество, цвят и други характеристики на околоплодните води.
3.4. Начин на екстракция на плода.
3.5. Инсерционно място и начин на екстракция на плацентата.
3.6. Описание на новороденото и макроскопско описание на плацента и околоплодни
ципи – както при описание на раждане през
естествените родови пътища.

1. Декларация за информирано съгласие
(отказ) за подлагане на диагностично-лечебна
дейност:
1.1. Декларацията за информирано съгласие (отказ):
1.1.1. отговаря на задължителни условия;
1.1.2. се съобразява с препоръки по преценка на органите за управление на лечебното
заведение.
1.2. Задължителните условия включват:
1.2.1. използване на думи и изрази, които са:
1.2.1.1. разбираеми за пациентката;
1.2.1.2. точни от медицинска гледна точка;
1.2.2. обозначаване на лечебното заведение;
1.2.3. нанасяне на паспортни данни за
пациентката, необходими и достатъчни за:
1.2.3.1. осъществяване на последващ контакт
с нея или нейни близки;
1.2.4. назоваване на конкретната диагноза
и описание на характера на заболяването;
1.2.5. медицински основания за прилагането
на диагностично-лечебната дейност;
1.2.6. описание на диагностично-лечебната
дейност;
1.2.7. очакваните резултати и прогнозата;
1.2.8. рискове от липсата на диагностичнолечебна дейност;
1.2.9. алтернативи на предлаганата диагностично-лечебна дейност;
1.2.10. биостатистически данни;
1.2.11. описание на:
1.2.11.1. периода след диагностично-лечебната дейност при липса на усложнения,
включително късни последствия;
1.2.11.2. непосредствени, ранни и късни усложнения на диагностично-лечебната дейност;
1.2.12. финансови страни на диагностичнолечебната дейност;
1.2.13. формулировка на съгласие за подлагане на диагностично-лечебната дейност;
1.2.14. възможност за задаване на допълнителни въпроси;
1.2.15. право на отказ от диагностичнолечебната дейност;
1.2.16. ако лечебното заведение е акредитирано за обучение на студенти и специализанти,
изрично отбелязване на този факт.
1.3. Препоръките могат да включват в
декларацията текстове, които:
1.3.1. поясняват понятието „информирано
съгласие“;
1.3.2. посочват имена и квалификация на
членовете на екипа;
1.3.3. формулират съгласие за фотографиране на пациентката или на видими части
от тялото є;
1.3.4. описват съдбата на тъкани/органи
след отстраняването им.
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2. Данни, документирани в „История на
заболяването (раждането)“ преди дехоспитализация (данни „Изход“):
2.1. Общ статус с изрично обозначаване
състоянието на:
2.1.1. коремна стена, включително състояние на оперативната рана;
2.1.2. перисталтика и дефекация;
2.1.3. микция или дренаж на урината;
2.1.4. раздвижване;
2.1.5. аксиларна температура;
2.1.6. пулс.
2.2. Гинекологичен статус.
2.3. Лабораторни изследвания:
2.3.1. хематологични изследвания;
2.3.2. хемостазеологични изследвания;
2.3.3. други (при нужда).
2.4. Други данни (при нужда).
3. Гинекологична епикриза, издавана при
дехоспитализация на болна:
3.1. Обозначаване на лечебното заведение,
издаващо епикризата.
3.2. Обозначаване на структурната единица,
където е било последното местопребиваване
на пациентката.
3.3. Паспортни данни на пациентката.
3.4. Дата (при спешни случаи – и час) на
постъпване в лечебното заведение.
3.5. Приемна диагноза:
3.5.1. основно заболяване с код по Международната класификация на болестите (МКБ);
при злокачествени неоплазми – клиничен и/
или TNM стадий;
3.5.2. придружаващи заболявания.
3.6. Дата (при смърт, настъпила в лечебното
заведение – и час) на изписване, превеждане
или смърт.
3.7. Окончателна клинична диагноза:
3.7.1. основно заболяване с код по МКБ;
при злокачествени неоплазми – клиничен и
TNM стадий;
3.7.2. обозначаване на проведеното лечение
(„Състояние след ...“) с код по МКБ;
3.7.3. усложнения с кодове по МКБ;
3.7.4. придружаващи заболявания с кодове
по МКБ;
3.7.5. при смъртен изход – непосредствена
причина за смъртта.
3.8. Хистологична диагноза (ако са били
екстирпирани тъкани/органи).
3.9. Важни данни от:
3.9.1. анамнезата;
3.9.2. статуса при постъпването;
3.9.3. долечебните лабораторни, образни и
други изследвания.
3.10. Проведено лечение – с най-важните
данни от декурзуса на заболяването, включително динамика на клинични, лабораторни,
образни и други изследвания.
3.11. Важни данни от статуса при изписването.
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3.12. Резюме на указанията за последващо лечение (режим) след изписването; срок
и лечебно заведение за първи следлечебен
контролен преглед.
3.13. Лекуващ лекар (име, подпис, личен
печат).
3.14. Началник на структурната единица
(име, подпис, личен печат).
4. Фиш за цитологично онкопрофилактично
изследване на цервикални намазки – съгласно
медицинския стандарт по патология.
ДЯЛ IX
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЖДАНИЯТА
Г л а в а

X X V I

СЪДЪРЖ АНИЕ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА
1. Националният център по обществено
здраве и анализи създава и поддържа на национално ниво информационна система за
ражданията. Информационната система се
поддържа като електронна база данни и има
служебен характер.
2. В информационната система задължително се обособяват следните раздели:
2.1. Раздел „Данни за майката“, в който
се вписват:
а) ЕГН/ЕНЧ;
б) гражданство;
в) име;
г) възраст;
д) настоящ/постоянен адрес;
е) кръвна група (препоръчително).
2.2. Раздел „Данни за раждането“, в който
се вписват:
а) термин за раждане;
б) дата, час и минута на раждането;
в) лечебно заведение, в което е извършено
раждането;
г) дата и час на приемане в лечебното
заведение;
д) пореден номер на раждането по класификацията на лечебното заведение;
е) брой родени деца от това раж дане,
живородено/и, мъртвородено/и;
ж) вид бременност – едноплодна, двуплодна, триплодна или многоплодна;
з) бременност/раждане след асистирана
репродукция.
2.3. Раздел „Други данни за раждането“, в
който се вписват:
а) вид и механизъм на раждането:
аа) нормално раждане без оперативна намеса по време на или след него;
бб) нормално раждане с оперативна намеса
по време на или след него;
вв) вакуум екстракция;
гг) плодораздробяваща операция;
дд) мануална екстракция при седалищно
раждане;
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ее) мануална помощ при седалищно раждане;
жж) раждане с форцепс;
зз) раждане с цезарово сечение;
б) превеждане в друго лечебно заведение;
в) имена на водилите раж дането и на
другите участвали медицински специалисти,
в т.ч. и на повиканите при необходимост от
консултация лица, както и тяхното становище.
2.4. Раздел „Данни за новороденото“, в
който се вписват:
а) идентификационен номер на новороденото/ите по класификацията на лечебното
заведение;
б) пол;
в) тегло;
г) ръст;
д) обиколка на главата;
е) АПГАР на 1 и 5 минута;
ж) гестационна възраст – в седмици и дни;
з) преведено в друго лечебно заведение.
3. Болниците, които осъществяват родилна
помощ като част от своята дейност по силата
на издаденото им от министъра на здравеопазването разрешение за осъществяване на
лечебна дейност по чл. 46, ал. 2 от Закона за
лечебните заведения, са длъжни да осигурят
воденето на информационната система по т. 1.
4. Данните по т. 2 се вписват по електронен път лично от водилия/ите раждането в
болниците по т. 3 или от определени за целта
длъжностни лица в тези лечебни заведения
чрез защитена връзка, като за целта той/те
използва/т квалифициран електронен подпис. Вписването се извършва в срок до 3 дни
от раждането/извършването на процедурата.
5. Лицата по т. 4 отговарят за достоверността на вписаната информация.
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НАРЕДБА № 13
от 23 юли 2014 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Неонатология“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава
медицинският стандарт „Неонатология“ съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се
определят минималните изисквания към лечебните заведения, които извършват дейности
по неонатология.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите
на у правление на лечебното заведение и
договорите за оказана медицинска помощ,
сключвани от лечебните заведения, не могат
да съдържат разпоредби, които определят пониско качество на осъществяваната дейност по
неонатология от установеното с изискванията
на тази наредба.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на лечебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 34 от 2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Неонатология“ (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 95 от 2010 г.,
бр. 9 от 2012 г. и бр. 32 от 2014 г.).
Министър:
Таня Андреева
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО НЕОНАТО
ЛОГИЯ
І. Основна характеристика на клиничната
медицинска специалност „Неонатология“
1. Дефиниция, основни цели и задачи на
клиничната медицинска специалност:
1.1. Неонатологията е клинична специалност,
чийто обект са новородените деца. Основна
цел е осигуряване на оптимална послеродова
адаптация на новородените деца и лечение на
всички патологични състояния, възникващи в
неонаталния период.
1.2. Основни задачи:
1.2.1. Разпространение на здравни знания и
обучение на родителите за правилно отглеждане
на новородените деца.
1.2.2. Наблюдение, рутинни грижи и профилактика на здравите новородени деца.
1.2.3. Диагностика и лечение на всички основни нозологични категории в неонаталния период.
1.2.4. Високотехнологично комплексно интензивно лечение на новородени деца.
1.2.5. Адекватно специфично терапевтично
поведение и проследяване на ефекта от приложеното лечение при новородените деца.
1.2.6. Определяне на високорисковите пациенти по отношение на късни увреждания и
насочването им към продължително наблюдение
и лечение от съответните специалисти.
1.3. Основните нозологични групи, обект на
клиничната специалност „Неонатология“:
1.3.1. Увреждания на плода и новороденото
от състояния, които могат и да не са свързани
с настоящата бременност.
1.3.2. Увреждания на плода и новороденото
от усложнения на бременността на майката.
1.3.3. Увреждания на плода и новороденото
от усложнения, свързани с плацентата, пъпната
връв и околоплодните обвивки.
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1.3.4. Увреждания на плода и новороденото
от други усложнения на раждането и родоразрешаването.
1.3.5. Увреждания на плода и новороденото
от въздействия на вредни вещества, преминали
чрез плацентата или майчиното мляко.
1.3.6. Заболявания, свързани с неадекватен
фетален растеж и развитие.
1.3.7. Заболявания, свързани с преждевременно
раждане на новородени деца с ниско и изключително ниско тегло при раждането.
1.3.8. Заболявания, свързани с удължаване
срока на бременност та и високо тегло при
раждането.
1.3.9. Родовотравматични увреждания.
1.3.10. Перинатална асфиксия.
1.3.11. Остри и хронични заболявания на дихателната система в неонаталния период.
1.3.12. Сърдечно-съдови нарушения, възникващи в перинаталния период.
1.3.13. Неонатални бактериални и вирусни
инфекции.
1.3.14. Хеморагични заболявания и усложнения, свързани с тях в неонаталния период.
1.3.15. Хемолитична болест на плода и новороденото.
1.3.16. Неонатални жълтеници и чернодробни
заболявания.
1.3.17. Анемии в неонаталния период.
1.3.18. Ендокринни и метаболитни нарушения
в неонаталния период.
1.3.19. Разстройства на храносмилателната
система в неонаталния период.
1.3.20. Бъбречни заболявания и бъбречна
недостатъчност в неонаталния период.
1.3.21. Хирургични заболявания на нервната,
дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателната и генитоуринарната система.
1.3.22. Нарушения на терморегулацията в
неонаталния период.
1.3.23. Неврологични заболявания в неонаталния период.
1.3.24. Вродени и придобити очни заболявания
и нарушения на слуха.
1.3.25. Реакции и интоксикации, предизвикани
от лекарствени средства, прилагани на плода и
новороденото.
1.3.26. Заболявания, водещи до нарушения в
храненето на новороденото дете.
1.3.27. Кожни заболявания в неонаталния
период.
1.3.28. Ортопедични заболявания в неонаталния период.
1.3.29. Вродени аномалии, деформации и
хромозомни аберации.
1.3.30. Вродени заболявания на обмяната на
веществата.
1.3.31. Доброкачествени и злокачествени новообразувания в неонаталния период.
1.4. Основни определения, използвани в клиничната специалност „Неонатология“:
1.4.1. Определение за живородено дете – съгласно медицинския стандарт по акушерство и
гинекология.
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1.4.2. Доносено новородено дете – роденото
при срок на бременността 37 пълни гестационни
седмици до по-малко от 42 пълни гестационни
седмици (259 – 293 дни).
1.4.3. Недоносено новородено дете – роденото
при срок на бременността, по-малък от 37 пълни
гестационни седмици (по-малко от 259 дни).
1.4.4. Преносено новородено дете – роденото
при срок на бременността 42 пълни гестационни
седмици или повече (294 дни или повече).
1.4.5. Новородени деца с ниско тегло – тегло
при раждането до и включително 2499 грама.
1.4.6. Новородени деца с много ниско тегло при
раждане – тегло до и включително 1499 грама.
1.4.7. Новородени деца с изключително ниско тегло при раждането – до и включително
999 грама.
1.4.8. Новородени деца с тегло, ниско за гестационната им възраст – теглото при раждане е
под 10 персентил или повече от две стандартни
отклонения под средното тегло за съответната
гестационна възраст.
1.4.9. Перинатален период – започва от 22-ра
пълна седмица (154-ти ден) на вътреутробния
живот на плода и завършва след 7 пълни дни
след раждането.
1.4.10. Неонатален период (период на новороденото) – започва от момента на раждането
и завършва след 28 пълни дни след раждането.
1.4.11. Ранен неонатален период – започва от
момента на раждането и завършва след 7 пълни
дни след раждането.
1.4.12. Късен неонатален период – започва от
7 пълни дни след раждането и завършва след 28
пълни дни след раждането.
1.4.13. Неонатална смъртност – смъртността
на живородените деца в първите 28 пълни дни
от живота.
1.4.14. Ранна неонатална смъртност – смъртността на живородените деца в първите 7 пълни
дни от живота.
1.4.15. Късна неонатална смъртност – смъртност в периода след 7 пълни дни от живота до
28 пълни дни от живота.
ІІ. Основни медицински дейности в неона
тологията
1. Долекарски дейности. Извършват се от
медицински сестри и акушерки с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, както
и от лицата по § 2б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето и § 3
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалисти.
1.2. Дейности, свързани с грижи за здраво
новородено дете:
1.2.1. Хигиенни грижи за новороденото дете
в родилна зала – измиване, подсушаване, антисептична обработка на пъпния остатък.
1.2.2. Антропометрични измервания на новороденото дете – тегло, дължина, обиколка на
главата, обиколка на гърди и седалище.
1.2.3. Измерване на телесна температура.
1.2.4. Подготовка и обу чение на майката
за кърмене на новороденото дете, контрол на
кърменето.
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1.2.5. Обучение на майката за изкъпване,
подсушаване, грижи за кожата и пъпния остатък,
хранене с шише.
1.2.6. Подготовка на храната за новородено
дете.
1.2.7. Хранене на новороденото дете с шише
и биберон.
1.2.8. Ежедневен хигиенен тоалет на новороденото дете – изкъпване, подсушаване, почистване
на ноздрите и външното ухо.
1.2.9. Поставяне на задължителните имунизации: против туберкулоза и против хепатит Б.
1.2.10. Вземане на кръвна проба за масов неонатален скрининг за вроден хипотиреоидизъм,
фенилкетонурия и вродена надбъбречнокорова
хиперплазия.
1.2.11. Мускулно или перорално приложение
на витамин К.
1.2.12. Текуща дезинфекция на плотовете за
преглед и манипулации и на леглата за новородени деца.
1.2.13. Изписване на новороденото дете от
родилно отделение.
1.3. Дейности, свързани с грижите за новородено дете, обект на специални грижи или
интензивно лечение:
1.3.1. Приема не на новородено т о дет е в
интензивно отделение или звено за специални
грижи, измерване на телесна температура и
антропометрични показатели: тегло, дължина,
обиколка на глава, гърди и седалище.
1.3.2. Вземане на венозна кръвна проба с
диагностична цел.
1.3.3. Вземане на периферни проби, хемокултура и трахеален аспират за микробиологично
изследване.
1.3.4. Вземане на урина за изследване чрез
колектор.
1.3.5. Хранене със сонда и биберон.
1.3.6. Стомашна промивка на новородено дете.
1.3.7. Клизма на новородено дете.
1.3.8. Перорално приложение на лекарствени
продукти.
1.3.9. Поставяне на електроди, сензори за мониторно наблюдение на жизнените показатели.
1.3.10. Аспирация на носоглътката на новороденото дете.
1.3.11. Инхалация на новородено дете.
1.3.12. Позиционен дренаж при новородено
дете.
1.3.13. Подготовка за интубация на новородено дете.
1.3.14. Рутинен трахеален лаваж на интубирано
новородено дете.
1.3.15. Поставяне на периферен венозен източник.
1.3.16. Подготовка за венозно вливане на кръв
и кръвни продукти.
1.3.17. Подготовка на разтвори за венозни
инфузии, медикаменти за парентерално и ентерално приложение.
1.3.18. Венозно, мускулно и подкожно приложение на лекарствени продукти.
1.3.19. От разяване и следене на основни
жизнени показатели в интензивен лист на новороденото дете.
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1.3.20. Подготовка на новороденото дете за
лумбална пункция и асистиране при извършването є.
1.3.21. Подготовка за офталмологичен преглед на новороденото дете и асистиране при
извършването му.
1.3.22. Вземане на кръвна проба за масов неонатален скрининг за вроден хипотиреоидизъм,
фенилкетонурия и вродена надбъбречнокорова
хиперплазия.
1.3.23. Поставяне на задължителните имунизации: против туберкулоза и против хепатит В.
1.3.24. Текуща дезинфекция на инкубатори и
друга апаратура в секторите за специални грижи
и интензивно лечение.
2. Лекарски диагностично-лечебни дейности:
2.1. Лекарски диагностично-лечебни дейности,
извършвани от всички лекари, работещи в неонатологични отделения:
2.1.1. Оценка на състоянието на новороденото
дете след раждането, определяне на оценка по
Апгар, определяне на гестационна възраст по
морфологични критерии. Клиничен, соматичен
и неврологичен статус на новородено дете.
2.1.2. Кардио-пулмонална ресусцитация на
новородено дете (аспираци я на носоглътка,
обдишване с неонатален балон и маска или неонатален ресусцитатор, подаване на кислород,
ендотрахеална инт убация, катетеризация на
пъпни съдове и приложение на медикаменти
през пъпна или периферна вена, интравенозно
и интратрахеално приложение на катехоламини и други лекарствени продукти, индиректен
сърдечен масаж. При показания извършване на
торакоцентеза и/или абдоминална парацентеза).
2.1.3. Поставяне на централен венозен катетър
през умбиликалната вена.
2.1.4. Поставяне на периферна венозна канюла.
2.1.5. Инфузионно лечение, допълващо парентерално хранене.
2.1.6. Определяне, назначаване и корекция
на медикаментозното лечение.
2.1.7. Назначаване и контролиране на преливане на кръв и кръвни съставки.
2.1.8. Провеждане на обменно кръвопреливане.
2.1.9. Интерпретация на данните от мониторния контрол на основните жизнени показатели
(дихателна честота, сърдечна честота, артериално
налягане, транскутанна кислородна сатурация и
телесна температура).
2.1.10. Кислородотерапия чрез назален катетър, кислородна маска, кислородна палатка,
орофарингеална тръба.
2.1.11. Приложение на постоянно положително
налягане в дихателните пътища чрез система за
назален СРАР.
2.1.12. Приложение на конвенционална изкуствена вентилация – ограничена по налягане и
циклирана по време, синхронизирана изкуствена
вентилация.
2.1.13. Сърфактант терапия при новородени
деца с респираторен дистрес синдром, дължащ се
на първичен или вторичен сърфактант дефицит.
2.1.14. Торакоцентеза и плеврален дренаж при
новородени деца с пневмоторакс и плеврални
изливи.
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2.1.15. Абдоминална парацентеза при новородени деца.
2.1.16. Катетеризация на пикочен мехур при
новородени деца.
2.1.17. Супрапубична пункция при новородени деца.
2.1.18. Лумбална и вентрикулна пункция.
2.1.19. Интракардиално поставяне на медикаменти.
2.2. Специа лизи рани лекарск и дейност и,
извършвани от лекари с призната специалност
по неонатология:
2.2.1. Мониториране на централно венозно
налягане.
2.2.2. Поставяне на централен венозен катетър
през периферни съдове.
2.2.3. Тотално парентерално хранене.
2.2.4. Провеждане на специализирани методи
на изкуствена вентилация – с гарантиран обем,
с подпомагащо налягане, високочестотна вентилация с осцилации.
2.2.5. Лечение на персистираща белодробна
артериална хипертония с медикаменти и/или
инхалаторно приложение на азотен окис.
2.2.6. Продължителна механична вентилация,
респираторно подпомагане и комплексно интензивно лечение при новородени деца с изключително ниско тегло при раждането.
2.2.7. Невропротективно лечение чрез контролирана церебрална хипотермия.
2.2.8. Скринингово изследване на слуха на
новородените деца чрез отоакустични емисии.
2.2.9. Перикардна пункция.
2.3. Високоспециализирани лекарски дейности, извършвани от лекари с призната специалност по неонатология и с допълнителна
квалификация:
2.3.1. Ултразвуково изследване на централната нервна система, включително доплерова
диагностика.
2.3.2. Церебрално функционално мониториране чрез амплитудно интегрирана ЕЕГ.
2.4. Лекарски диагностично-лечебни дейности,
извършвани от лекари с друга призната специалност и съответна квалификация:
2.4.1. Ултразвуково изследване на коремни
органи, включително доплерова диагностика.
2.4.2. Ултразвуково изследване на стави.
2.4.3. Ехокардиография.
2.4.4. Образни изследвания: рентгеноскопии
и рентгенографии, компютърна аксиална томография, ядрено-магнитен резонанс.
2.4.5. Елект рофизиологични изследвани я:
елек т роенцефа лог рафи я, елек т ромиог рафи я,
евокирани потенциали (зрителни, слухови, соматосензорни).
2.4.6. Микробиологична диагностика.
2.4.7. Офталмологични процедури – изследване на очни дъна, лазертерапия, криотерапия,
офталмохирургични интервенции.
2.4.8. Физикални и рехабилитационни процедури.
2.5. Профилактични лекарски дейности:
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2.5.1. Профилактични дейности, които се
извършват от лекари с призната специалност
по неонатология, педиатрия и от общопрактикуващи лекари:
2.5.1.1. Обучение на бременните преди раждането.
2.5.1.2. Профилактика на кървенето, дължащо
се на недостиг на витамин К. Профилактиката с
мускулно приложение на витамин К се извършва
в структурите по неонатология. Профилактиката
с перорално приложение на витамин К започва
по алгоритъм в структурата по неонатология, а
след това в извънболнични условия се завършва
от педиатър или общопрактикуващ лекар.
2.5.1.3. Профилактика на рахита с приложение
на витамин Д.
2.5.1.4. Проследяване развитието на здраво
новородено дете.
2.5.1.5. Имунизации на новородени деца.
2.5.2. Профилактични дейности при рискови
новородени, които се извършват от лекари с призната специалност по неонатология, педиатрия,
друга специалност с педиатрична насоченост,
ортопедия и травматология и очни болести:
2.5.2.1. Проследяване развитието на деца,
родени от патологична бременност и раждане,
както и със заболявания, изявени в неонаталния
период.
2.5.2.2. Проследяване развитието на деца с
ниско тегло при раждането.
2.5.2.3. Проследяване развитието на деца, родени с тегло, ниско за гестационната им възраст.
2.5.2.4. Специфична имунопрофилактика на
недоносени деца.
2.5.2.5. Профилактика на вродената дисплазия
на тазобедрените стави.
2.5.2.6. Профилактика на ретинопатия на
недоносеността и на други зрителни нарушения,
свързани с преждевременното раждане.
2.5.2.7. Проследяване на деца с вродени аномалии и генетични заболявания.
2.6. Промот ивни лекарск и и долекарск и
дейности:
2.6.1. Обучение на бременните преди раждането.
2.6.2. Промоция на естественото хранене на
новородените деца и кърмачетата.
2.6.3. Разпространение на здравни знания,
обучение на семействата за грижи за новородените деца в домашна обстановка.
3. Интердисциплинарни взаимодействия на
клиничната медицинска специалност „Неонатология“ и други медицински специалности:
3.1. Акушерство и гинекология, фетална медицина: оценка на състоянието на плода, наличие
на фетални аномалии и тяхната съвместимост с
живота, пренатална диагностика чрез образни
изследвания, цитогенетични и ДНК изследвания, функционални аспекти на феталното
здраве – клинични данни за фетален дистрес,
антипартална асфиксия, оценка на фактори от
страна на майката (инфекции, соматични заболявания, генетични заболявания, абнормности
на плацентата и утероплацентарното кръвообращение), влияещи върху плода, подбор на
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оптималния метод и място за родоразрешение,
предвиждане на необходимите ранни реанимационни действия.
3.2. Перинатална медицина: лечение, прогноза
и профилактика на заболявания, които възникват
и се проявяват в перинаталния период.
3.3. Медицинска генетика: определяне на
генетичния риск за плода на базата на фамилна
анамнеза, биохимичен скрининг, данни от ултразвуковото изследване, генетични изследвания
чрез цитогенетичен и ДНК анализ на материал
от хорионна биопсия и амниоцентеза, комплексна диагностика на вродени заболявания при
новородени деца.
3.4. Педиатрия и другите специалности с педиатрична насоченост: диагностика и лечение
на неонатални заболявания, имащи отношение
към здравословното състояние на децата в покъсна възраст, заболявания на новороденото дете,
извън патологичните състояния, характерни за
неонаталния период.
3.5. Анестезиология и интензивно лечение:
интензивното лечение на новородените деца се
ръководи от общите принципи на интензивното
лечение, механична вентилация, парентерално
хранене, приложение на вазоактивни медикаменти, мониториране на основни жизнени функции.
3.6. Детска кардиохирургия: оперативно и
консервативно лечение на новородени деца с
вродени сърдечни малформации.
3.7. Детска хирургия: диагностика и хирургично лечение на новородени деца с вродени и
придобити хирургични заболявания.
3.8. Трансфузионна хематология и клинична и м у нолог и я: д иа г нос т и к а и лечен ие на
хематологични заболявания, дължащи се на
изоимунизация и трансплацентарен пренос на
антитела (хемолитична болест на новороденото,
алоимунна тромбоцитопения, тромбоцитопения
при новородени деца на майки с автоимунна
тромбоцитопения).
3.9. Образна диагностика: рентгеново изследване, ултразвукова диагностика, компютърна
аксиална томография, ядрено-магнитен резонанс.
3.10. Клинична лаборатория: изследване на
кръвна картина, киселинно-алкално състояние,
биохимични проби, изследване на ликвор и урина.
3.11. Микробиология: микробиологична диагностика на майчино-феталните, нозокомиалните и придобитите в обществото неонатални
бактериални инфекции.
3.12. Вирусология: специфична диагностика
на трансплацентарни инфекции (цитомегаловирусни, токсоплазмени, рубеола, сифилис и др.),
определяне наличието на вертикална трансмисия
на хепатит В, хепатит С, СПИН, диагностика на
перинатално и постнатално придобити вирусни
инфекции.
3.13. Епидемиология на инфекциозните болес
ти: контрол и профилактика на вътреболничните
инфекции в отделенията за новородени деца.
3.14. Обща и клинична патология: макроскопска и хистологична диагностика при починали
и живи новородени деца.
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3.15. Очни болести: диагностика и лечение на
ретинопатията на недоносеността и други очни
заболявания в неонаталния период.
3.16. Физикална и рехабилитационна медицина: профилактика и лечение на отклоненията в
двигателното развитие при рискови новородени
деца, допълващо лечение на хронични белодробни
заболявания при недоносени деца, физикална
терапия и двигателна рехабилитация.
3.17. Други медицински специалности.
ІІІ. Изисквания към лицата, осъществява
щи професионална дейност по специалността
„Неонатология“
1. Изисквания към специалиста по неонатология:
1.1. да има призната специалност по неонатология;
1.2. да владее и извършва всички специализирани лекарски дейности в неонатологията;
1.3. да участва в научноизследователската
дейност (когато структурата, в която работи,
осъществява такава дейност);
1.4. да поддържа и повишава своята теоретична
и практическа подготовка чрез допълнителни
квалификационни курсове;
1.5. да участва в контрола на дейността на
специализантите по неонатология и лекарите
без специалност по неонатология;
1.6. да участва в обучението на специализантите по неонатология (когато структурата, в която
работи, осъществява обучение на специализанти).
2. Изисквания към дейността на специализанта по неонатология:
2.1. Обучението на специализантите по неонатология се провежда съгласно утвърдената
учебна програма за придобиване на специалност
„Неонатология“.
2.2. Специализантът участва във всички форми
на клиничната дейност: самостоятелно водене на
болни, оформяне на клиничната документация,
докладване на клинични случаи на визитация,
подготовка на реферати по теми, зададени от
ръководителя на специализацията, участва в графика на дежурства на клиничното звено заедно с
титуляр от звеното. Участва в квалификационни
курсове, провеждани в обучаващата клиника
(отделение), неонатологични и педиат рични
симпозиуми, конгреси и конференции.
2.3. Специализантът трябва да владее теоретично много добре правилата за провеждане на
специализираните и високоспециализираните
лекарски дейности в неонатологията.
2.4. Специализантът трябва самостоятелно
под контрол на специалист да извършва специализираните лекарски дейности. Асистира
при провеждането на високоспециализираните
лекарски дейности или ги извършва сам, но под
непосредственото ръководство на специалистнеонатолог от обучаващото звено.
3. Изисквания към дейността на лекар без
специалност или с друга медицинска специалност,
работещ в структура по неонатология:
3.1. да има допълнителна квалификация по
неонатология: обучение за кардио-пулмонална
ресусцитация и интензивно лечение на новородени деца, придобито чрез следните форми на
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обучение: индивидуално обучение в неонатологична структура от трето ниво на компетентност
и препоръчително участие в специализирани
тематични курсове;
3.2. да владее и извършва специализирани
лекарски дейности в неонатологията;
3.3. да участва в извършването на високо
специализирани лекарски дейности в неонатологията под ръководството и контрола на лекар
с призната специалист по неонатология.
4. Изисквания за осъществяване на високо
специализирани дейности:
4.1. Високоспециализираните медицински
дейности се извършват от лекар с призната
специалност по неонатология и допълнителна
квалификация.
4.2. Високоспециализираните дейности, провеж дани при новородени деца, но обект на
други медицински специалности, се провеждат
от специалисти със съответната квалификация.
5. Изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи (медицински
сестри и акушерки):
5.1. Медицинските сестри и акушерките в
структурите по неонатология владеят и прилагат
в практиката всички долекарски дейности.
5.2. Носят пълна отговорност за пациентите
на ниво сестрински грижи до предаването на
следващата работна смяна.
5.3. Отговарят за движението на лекарствените
продукти и консумативи по време на работната
им смяна.
5.4. Отговарят за изправността и състоянието
на медицинската апаратура по време на работната им смяна.
5.5. Работят по съответен протокол на ниво
долекарски грижи, регламентиран в правилника
за дейността на съответното отделение и съобразно длъжностната характеристика, а по отношение на всеки конкретен пациент изпълняват
нарежданията на лекуващия лекар, дежурния
лекар и началника на отделението.
5.6. Старшата медицинска сестра и акушерка
има следните основни задължения:
5.6.1. Организира работния график и дейността
на сестринския/акушерския състав и санитарите
и носи отговорност за това.
5.6.2. Отговаря за изправността на инсталациите и апаратурата, водени на материален отчет.
5.6.3. Отговаря за изписване, разпределение,
отчет на лекарства и консумативи.
5.6.4. Организира дейностите за профилактика
на вътреболничните инфекции.
5.6.5. Отговаря за правилното изпълнение и
контролира всички хигиенни дейности: дезинфекция на под и повърхности, деконтаминация,
текуща и крайна дезинфекция и стерилизация
на апаратура, инструментариум и бельо.
ІV. Изисквания за осъществяване на дейността
по специалността
1. Изисквания за осъществяване на дейността
по специалността в първичната извънболнична
помощ – съгласно изиск вани ята на Наредба
№ 3 от 2014 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Педиатрия“ (ДВ, бр. 15 от 2014 г.).
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2. Изисквания за осъществяване на дейността
в специализираната извънболнична медицинска
помощ – съгласно изиск вани ята на Наредба
№ 3 от 2014 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Педиатрия“.
3. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по медицинската специалност в структури на лечебни заведения за болнична помощ.
А. Първо ниво на компетентност
3.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността:
3.1.1. Структурата по неонатология от първо
ниво на компетентност разполага с родилна зала;
пациентски стаи с легла за здрави новородени
деца; стая или кът за новородени деца с нарушения в адаптацията или неонатална патология,
включена в обема на дейност на структура по
неонатология от първо ниво на компетентност.
3.1.2. Структурата по неонатология от първо
ниво на компетентност може да бъде децентрализирано (новородено и майка в едно помещение),
полуцентрализирано (новородено и майка в две
помещения, свързани помежду си), централизирано (новородено и майка в отделни несвързани
помещения).
3.2. Устройство и оборудване на помещенията:
3.2.1. Родилна зала – обща структура с отделението по акушерство и гинекология:
3.2.1.1. Препоръчително е родилната зала да
е разположена на един етаж с отделението за
новородени деца или да е свързана посредством
асансьор със структурна единица за новородени
деца и следродилни грижи.
3.2.1.2. Операционна зала за цезарово сечение.
3.2.1.3. Санитарен възел, оборудван с мивка
за топла и студена вода, дистрибутор на течен
сапун и хартия, дезинфектант за ръце.
3.2.1.4. Зала (кът) за кардио-пулмонална ресусцитация на всеки 3 родилни легла със следното
оборудване:
3.2.1.4.1. реанимационна маса за ресусцитация
с локално отопление, възможност за аспирация
и подаване на кислород;
3.2.1.4.2. ларингоскоп с права лъжица;
3.2.1.4.3. щипка тип „Мажил“ за новородени
деца;
3.2.1.4.4. неонатален балон за обдишване с
клапа и три размера неонатални маски;
3.2.1.4.5. неонатален ресусцитатор;
3.2.1.4.6. спешен шкаф с наличност на следните лекарствени продукти: адреналин ампули,
натриев бикарбонат 8,4 %, физиологичен разтвор,
глюкозни разтвори 5 % и 10 %, дестилирана вода,
калциев глюконат 10 %;
3.2.1.4.7. спешен шкаф със следните медицински изделия: набор за стерилно прерязване на
пъпна връв, стерилни пъпни клампи, спиртен
разтвор 70 %, стерилни ръкавици, нестерилни
ръкавици, аспирационни катетри СН 6, СН 8,
СН 10, трахeални тръби ID 2,0; 2,5; 3; 3,5, спринцовки 1 мл, 2 мл, 5 мл, перфузорни спринцовки
25 мл, 50 мл, еднолуменни и двулуменни пъпни
катетри;
3.2.1.4.8. неонатална теглилка;
3.2.1.4.9. неонатален ръстомер;
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3.2.1.4.10. термометър за кожна или ректална
температура;
3.2.1.4.11. часовник със секундомер;
3.2.1.4.12. неонатален монитор за регистриране жизнените функции на новороденото дете.
3.2.1.5. Оборудване за осигуряване на кислород
и сгъстен въздух.
3.2.1.6. Централна аспирационна система или
електрически аспиратор.
3.2.2. Лекарски кабинет.
3.2.3. Кабинет за акушерките/медицинските
сестри.
3.2.4. Манипулационна с хладилник за съхранение на ваксини и лекарствени продукти, шкаф
за лекарствени продукти.
3.2.5. Млечна кухня:
3.2.5.1. Млечната кухня трябва да разполага
с чист офис за приготвяне и съхраняване на
шишетата и офис за измиване на използваните
шишета и подготовка за стерилизация.
3.2.5.2. Оборудване на млечната кухня:
3.2.5.2.1. мивки с течаща топла и студена вода
за измиване на шишетата;
3.2.5.2.2. четки и детергент за измиване на
шишета;
3.2.5.2.3. контейнери с капак за използваните
шишета;
3.2.5.2.4. контейнери с капак за стерилизираните шишета;
3.2.5.2.5. съд за преваряване на вода;
3.2.5.2.6. хладилник с хладилна камера;
3.2.5.2.7. котлони;
3.2.5.2.8. миялна машина (препоръчително);
3.2.5.2.9. колички за транспорт на използваните измити шишета до стерилизационната и
на стерилизираните до млечна кухня;
3.2.5.2.10. малък парно-вакуумен стерилизатор – ако стерилизацията се извършва намясто.
3.2.5.3. Стерилизацията на шишета, биберони и други съдове за приготвяне на храната се
извършва с парно-вакуумна стерилизация при
температура 121 °С.
3.2.6. Пациентска стая или обособен кът за
наблюдение и лечение на деца със забавена
кардио-пулмонална адаптация или неонатална
патология, включена в обема на дейност на
структура по неонатология от първо ниво на
компетентност, оборудван със:
3.2.6.1. инкубатор;
3.2.6.2. инфузионна помпа;
3.2.6.3. аспиратор;
3.2.6.4. източник на кислород (централна
кислородна инсталация или кислородна бутилка
с редуцир-вентил);
3.2.6.5. неонатален монитор за основни жизнени функции или пулсоксиметър.
3.2.7. Пациентски стаи с легла за здрави новородени деца, оборудвани със:
3.2.7.1. легла за новородени деца;
3.2.7.2. плот за преглед и манипулации на
новородените деца с покритие, подлежащо на
дезинфекция;
3.2.7.3. теглилка за новородени деца;
3.2.7.4. контейнер с капак за мръсно бельо;
3.2.7.5. два контейнера с капак за разделно
събиране на опасни и битови отпадъци;
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3.2.7.6. количка с две кофи за почистване на
подовата настилка.
3.2.8. Помещение до пациентската стая или
кът в пациентската стая за тоалет на новородените деца, оборудвано с мивка, течаща топла и
студена вода и плот за повиване, дистрибутори
на течен сапун, дезинфектант за ръце и хартия.
3.2.9. Помещение или кът за чисто бельо.
3.2.10. Място за измиване и дезинфекция на
легла и друго оборудване извън помещенията за
новородени деца.
3.2.11. Санитарен възел за персонала, оборудван с тоалетна, душ, мивка с топла и студена вода.
3.2.12. Стая за изписване на новородените деца.
3.3. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника и други условия
за осъществяване на дейността:
3.3.1. Задължителни (минимални) изисквания:
3.3.1.1. Осигуреност с апаратура и консумативи
на структурата по неонатология от първо ниво
на компетентност:
3.3.1.1.1. инфузионни помпи – 2 бр.;
3.3.1.1.2. неоната лен монитор за основни
жизнени функции или пулсоксиметър – 1 бр.;
3.3.1.1.3. инкубатор – 1 бр.;
3.3.1.1.4. лампа за конвенционална фототерапия – 1 бр.;
3.3.1.1.5. централна кислородна инсталация
или кислородна бутилка с редуцир-вентил;
3.3.1.1.6. централна аспирационна система
или електрически аспиратор;
3.3.1.1.7. ларингоскоп с права лъжица;
3.3.1.1.8. интубационни тръби;
3.3.1.1.9. неонатален балон за обдишване с
три размера маски или неонатален ресусцитатор – 1 бр.;
3.3.1.1.10. кислородни маски и кислородна
палатка;
3.3.1.1.11. аспирационни катетри;
3.3.1.1.12. канюли за периферен венозен достъп;
3.3.1.1.13. игли, спринцовки, стерилни марли,
стерилни ръкавици.
3.3.2. Осигуреност с апаратура и структури
(други условия) в лечебните заведения:
3.3.2.1. На територията на лечебното заведение
за болнична помощ със структура по неонатология
от първо ниво на компетентност е задължително наличието на рентгенов апарат, клинична
лаборатория от първо ниво на компетентност с
възможност за изследване на кръвни газове и
киселинно-алкално състояние.
3.3.2.2. Апаратура и структури, които могат
да бъдат осигурени по договор с други лечебни
заведения:
3.3.2.2.1. Имунохематологична лаборатория
на територията на областта.
3.3.2.2.2. Микробиологична лаборатория.
3.3.2.2.3. Патологоанатомична лаборатория
на територията на областта.
3.3.2.2.4. Хормонална лаборатория и лаборатория за диагностика на вродени нарушения на
обмяната на веществата (за масов неонатален
скрининг) на територията на страната.
3.3.2.3. Времеви критерии за достъп до апаратурата и структурите (дейностите) по точка
3.3.2.2 в условията на спешност: 24-часов достъп
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за имунохематологични изследвания и съобразно
регламентирания работен график за патологоанатомичните отделения и микробиологичната
лаборатория.
3.3.2.4. Допълнителни препоръчителни условия за осигуряване на високо качество на медицинските дейности: наличие на транспортен
инкубатор за новородени деца.
3.4. Изисквания за персонал:
3.4.1. В структура по неонатология от първо
ниво на компетентност работи най-малко 1 лекар
(препоръчително е 2 лекари). Препоръчително
е лекарят да има призната специалност по неонатология или педиатрия.
3.4.2. Изисквания за допълнителна квалификация на лекарите:
3.4.2.1. Лекар със специалност по педиат ри я – 15-дневно индивид уа лно обу чение за
кардио-пулмонална ресусцитация на новородено
дете в структура по неонатология от трето ниво
на компетентност.
3.4.2.2. Лекар без специалност – едномесечно
индивидуално обучение за кардио-пулмонална
ресусцитация на новородено дете в структура по
неонатология от трето ниво на компетентност.
3.4.3. Брой специалисти по здравни грижи: 1
акушерка/медицинска сестра на смяна.
3.4.4. Други специалисти в лечебното заведение: лекар с призната специалност по образна
диагностика; лекар с призната специалност по
к линична лаборатори я; к линичен лаборант;
рентгенов лаборант.
3.4.5. Допълнителни (препоръчителни) условия
за осигуряване на високо качество на медицинските дейности: допълнителна квалификация
на лекарите за спешни състояния в неонатологията – специализирани курсове в структура по
неонатология от трето ниво на компетентност.
3.5. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:
3.5.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности:
3.5.1.1. Рутинни грижи за новородени деца:
диагностичен преглед и оценка; изследване на
кръв, вкл. скрининг за фенилкетонурия, хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова
хиперплазия.
3.5.1.2. Кардио-пулмонална ресусцитация:
кардио-пулмонална ресусцитация на новородени деца; ендотрахеална интубация; изкуствена
респирация; осигуряване на периферен венозен
достъп; външен сърдечен масаж.
3.5.1.3. Специални грижи за новородени деца
с преходни нарушения на адаптацията.
3.5.1.4. Диагностични процедури: изследване
на кръв (изследванията се назначават и се интрепретират в неонатологичното звено, а се извършват в клинична лаборатория на територията
на лечебното заведение). Включва изследване на
хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити,
тромбоцити и диференциална формула на левкоцитите. Биохимични проби – кръвна глюкоза,
калций, калий, натрий, урея, креатинин, билирубин (общ, директен); измерване на газове от
смесена венозна кръв; химично изследване на
урина; микробиологично изследване на проба
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от ухо, нос, гърло и ларинкс; микробиологично
изследване на проба от горния храносмилателен
тракт и повърнати материи; микроскопско изследване на проба от урина – друго изследване;
рутинно гръдно рентгеново изследване; друго
рентгеново изследване на корем; електрографско
мониториране.
3.5.1.5. Терапевтични процедури: друго кислородно обогатяване; стомашно хранене със
сонда; поставяне на друга назогастрална сонда;
поставяне на ректална тръба; трансфузия на
друг серум (плазма, хуман албумин); инфузия на
електролити; инфузия на антибиотик; инжекция
или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество; конвенционална фототерапия
на новородени деца.
3.5.1.6. Специални грижи за недоносени деца
с тегло над 2000 г и гестационна възраст над
35-а гестационна седмица – процедури съгласно
т. 3.5.1.4 и 3.5.1.5.
3.5.1.7. Профилактични дейности: имунизации – 99.33 противотуберкулозна и 99.55 противохепатитна.
3.5.1.8. Неонатални заболявания по МКБ-10,
включени в дейността на структурата по неонатология от първо ниво на компетентност:
Р05 (Р05.0, Р05.1, Р05.2, Р05.9) Забавен растеж и
хипотрофия на плода – само в случаите, когато
няма значителни нарушения в адаптацията с
необходимост от интензивно лечение и теглото
при раждане е над 2000 г; Р07 Разстройства,
свързани със скъсяване срока на бременността
и ниско тегло при раждане – специални грижи
само при недоносени новородени деца с тегло
над 2000 г и гестационна възраст над 35 седмици;
Р08. (Р08.0, Р08.1, Р08.2) Разстройства, свързани
с удължаване срока на бременността и високо
тегло при раждането; Р12. (Р12.0, Р12.1, Р12.3,
Р12.4, Р12.8, Р12.9) Родова травма на окосмената
част на главата; Р13.4. Счупване на ключицата
при родова травма; Р15. (Р15.2, Р15.4, Р15.6, Р15.8,
Р15.9) Други родови травми; Р20 (Р20.0, Р20.1,
Р20.9) Вътреутробна хипоксия; Р21. Асфиксия
по време на раждане; Р21.1. Средна и умерена
асфиксия при раждане; Р21.9. Асфиксия при раждане, неуточнена; Р28.8. Други уточнени респираторни състояния на новороденото (неонатален
ринит); Р38. Неонатален омфалит с необилно или
липсващо кървене; Р39. (Р39.0, Р39.1, Р39.2, Р39.3,
Р39.4, Р39.8, Р39.9) Други инфекциозни болести,
характерни за неонаталния период; Р51.8. Друго
кървене от пъпния остатък на новородено дете;
Р51.9. Кървене от пъпния остатък на новородено
дете (неуточнено); Р54.5. Кожен кръвоизлив у
новородено; Р54.6. Кървене от влагалището на
новородено; Р59. (Р59.0, Р59.1, Р59.2, Р59.3, Р59.8,
Р59.9) Неонатална жълтеница от други и неуточнени причини; Р61.1. Неонатална полицитемия;
Р70 (Р70.4, Р70.8, Р70.9) Преходни нарушения на
въглехидратната обмяна, характерни за плода и
новороденото; Р80 (Р80.8, Р80.9) Хипотермия на
новородено; Р81. (Р81.0, Р 81.8, Р81.9) Нарушение
на терморегулацията у новородено; Р83. (Р83.1,
Р83.4, Р83.5, Р83.8, Р83.9) Други изменения на кожата и кожните придатъци, характерни за плода

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

и новороденото; Р92 (Р92.0, Р92.1, Р92.2, Р92.3,
92.4, Р92.5, Р92.8 , Р92.9) Проблеми, свързани с
храненето на новородено дете.
3.5.2. Задължителни диагностично-лечебни
алгоритми:
3.5.2.1. А лгорит ъм за кардио-пулмонална
ресусцитация на новородено дете, приет от Българската асоциация по неонатология.
3.5.2.2. Алгоритъм за диагноза и лечение на
неонатални инфекции.
3.5.2.3. Алгоритъм за лечение на неонатални
хипербилирубинемии.
3.5.2.4. Алгоритъм за профилактика с витамин К, приет от Българската асоциация по
неонатология.
3.5.3. Изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външните взаимодействия:
3.5.3.1. Лекарят в структура по неонатология
от първо ниво на компетентност е на 8-часов
работен график и на разположение.
3.5.3.2. Педиатрите от отделението по педиатрия на съответното лечебно заведение осъществяват дежурства в неонатологичната структура
от първо ниво съвместно с лекаря/лекарите от
неонатологичната структура. Обемът на тяхната
дейност е преглед на новородено дете, специални
грижи и организиране на транспорт.
3.5.3.3. За времето, когато лекарят от неонатологичната структура не е на смяна, медицинското обслужване на пациентите се поема от
дежурен педиатър.
3.5.3.4. В случаите, когато възникне спешна
сит уаци я, изиск ваща приложение на специализирана дейност, лекарят от отделението се
извиква по спешност или дейността се поема от
дежурен анестезиолог-реаниматор. Анестезиолозите-реаниматори поемат при необходимост
кардио-пулмоналната ресусцитация на новородените деца.
3.5.3.5. Осигурена 24-часова възможност за
клинични лабораторни изследвания, за имунохематологични изследвания и за рентгеново
изследване.
3.5.3.6. Осигурена възможност за консултации със специалист – неонатолог или педиатър
от неонатологично отделение от второ и трето
ниво на компетентност.
3.5.3.7. Осигурена възможност за консултации
с други специалисти – намясто или транспорт на
новороденото дете до други лечебни заведения.
3.5.3.8. Осигурен транспорт – собствен или по
договор с център за спешна медицинска помощ.
3.5.3.9. Осигурена планова доставка на кръвни
продукти със срок не по-дълъг от 24 часа.
3.5.4. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
3.5.4.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността (минимални задължителни
изисквания за годишен обем на медицинските
дейности): минимален брой на ражданията – съгласно Наредба № 32 от 2008 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (ДВ, бр. 6 от 2009 г.).
3.5.4.2. Критерии и показатели за качество на
осъществяваната медицинска дейност:
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3.5.4.2.1. Общи и специализирани показатели
по критериите достъп до медицинска помощ, своевременност на оказваната медицинска помощ:
3.5.4.2.1.1. Степен на осигуреност с 24-часов
достъп до лекарска помощ.
3.5.4.2.1.2. Степен на осигуреност с възможност за консултации с други специалисти – брой
проведени консултации.
3.5.4.2.1.3. Осигурена възможност за транспорт
в неонатологични отделения с по-високо ниво на
компентентност или в специализирани детски
клиники (кардиологични, хирургични и др.).
3.5.4.3. Показатели за резултатите на осъществената медицинска дейност:
3.5.4.3.1. Неонатална заболеваемост и смъртност.
3.5.4.3.2. Брой преминали недоносени деца и
новородени деца с ниско тегло.
3.5.4.3.3. Брой пациенти, транспортирани в
други лечебни заведения.
3.5.4.3.4. Други специалисти, които извършват
дейности в рамките на лечебното заведение по
съответната специалност (посочено в т. 3.5.3).
Б. Второ ниво на компетентност
3.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността:
3.1.1. Структурата по неонатология от второ
ниво на компетентност разполага с родилна
зала, пациентски стаи за здрави новородени
деца; пациентски стаи за интензивно лечение и
пациентски стаи за слединтензивно лечение и
специални грижи.
3.2. Устройство и оборудване на помещенията:
3.2.1. Родилна зала – съгласно раздел А „Първо
ниво на компетентност“, т. 3.2.1.
3.2.2. Лекарски кабинет, оборудван с телефон,
негативоскоп и компютър с достъп до интернет.
3.2.3. Кабинет на старшата сестра/акушерка.
3.2.4. Кабинет на акушерките/медицинските
сестри.
3.2.5. Помещение или кът за технически сът
рудник, оборудвано с компютърна система за
обработка на медицинската документация.
3.2.6. Пациентски стаи за здрави новородени
деца – съгласно раздел А „Първо ниво на компетентност“, т. 3.2.7 и 3.2.8. Препоръчително е
децентрализирано отглеждане на новородените
деца.
3.2.7. Пациентски стаи за интензивно лечение:
3.2.7.1. Стаите за интензивно лечение по възможност се разполагат на един етаж с родилната
зала. В случай че не е възможно разполагането
на стаите за интензивно лечение и родилната зала
на един етаж, се осигурява връзка с асансьор,
позволяващ транспорт на инкубатор.
3.2.7.2. Броят на интензивните легла е от 2 до 5.
3.2.7.3. Площ за едно интензивно легло – 4 м 2 .
3.2.7.4. Свободна площ за преминаване между
интензивните легла – 1 м.
3.2.7.5. Здравни изисквания към стаите за интензивно лечение: под с гладка повърхност, без
фуги и прави ъгли; широки врати за преминаване
на апаратура; стени с гладко покритие без фуги;
алуминиева или ПВЦ дограма; външни щори.
3.2.7.6. Интензивна неонатална единица (интензивно легло) включва следното оборудване:
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3.2.7.6.1. инкубатор за интензивни грижи;
3.2.7.6.2. апарат за механична вентилация
(респиратор за новородени деца);
3.2.7.6.3. монитор за основни жизнени функции
или пулсоксиметър;
3.2.7.6.4. инфузионни помпи – 2 бр.;
3.2.7.6.5. аспиратор – 1 бр.;
3.2.7.6.6. кислороден дебитомер с възможност
за затопляне и овлажняване на кислорода – 1 бр.;
3.2.7.6.7. изводи на централни инсталации:
един за сгъстен въздух, един за вакуум, два за
кислород;
3.2.7.6.8. контакти – минимум 6 бр.;
3.2.7.6.9. шкаф за индивидуални консумативи;
3.2.7.6.10. стойка с държачи за поставяне на
аспирационни катетри, сонди за хранене и др.;
3.2.7.6.11. инхалатори 1:2 за интензивни легла.
3.2.8. Пациентски стаи за слединтензивно
лечение/специални грижи:
3.2.8.1. Броят на леглата за слединтензивно
лечение/специални грижи е в съотношение 1:1
до 2:1 спрямо интензивните легла.
3.2.8.2. Леглото за слединтензивно лечение и
специални грижи включва следното оборудване:
3.2.8.2.1. инкубатор за специални грижи или
термолегло;
3.2.8.2.2. контакти – минимум 3 бр.;
3.2.8.2.3. аспиратори 1:2 легла;
3.2.8.2.4. кислороден дебитомер с възможност
за затопляне и овлажняване на кислорода;
3.2.8.2.5. инфузионна помпа;
3.2.8.2.6. монитор за основни жизнени функции
или пулсоксиметър 1:2 легла;
3.2.8.2.7. инхалатори 1:3 легла.
3.2.9. Помещение, свързано с пациентските
стаи или кът в пациентската стая за тоалет на
новородените деца.
3.2.10. Изолационен бокс.
3.2.11. Млечна ку хня – съгласно раздел А
„Първо ниво на компетентност“, т. 3.2.5.
3.2.12. Манипулационна, оборудвана с хладилник, шкаф за лекарствени продукти и бокс
за стерилен ламинарен поток.
3.2.13. Помещение или кът за чисто бельо.
3.2.14. Място за почистване на оборудване
и апаратура (легла, инкубатори, инфузионни
помпи) извън помещенията за новородени деца.
3.2.15. Помещение за деконтаминация и подготовка на материалите за стерилизация.
3.2.16. Помещение за чисти инкубатори, респиратори, инфузионни помпи, фотолампи и др.
3.2.17. Стая с гардероби за външните дрехи на
персонала (във или извън отделението).
3.2.18. Санитарен възел за персонала с душ,
тоалетна, мивка с топла и студена вода, дистрибутори за течен сапун, дезинфектант за ръце и
хартия.
3.2.19. Складово помещение за консумативи,
резервни части и дезинфектанти.
3.2.20. Стая за информация на родителите и
за изписване на новородените деца.
3.3. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника и други условия
за осъществяване на дейността:
3.3.1. Задължителни (минимални) изисквания:
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3.3.1.1. Осигуреност с апаратура и консумативи
на структурата по неонатология от второ ниво
на компетентност:
3.3.1.1.1. Оборудване на интензивни легла – съгласно т. 3.2.7.
3.3.1.1.2. Оборудване на легла за слединтензивно лечение/специални грижи – съгластно т. 3.2.8.
3.3.1.1.3. Общи минимални изисквания:
3.3.1.1.3.1. неонатални монитори за основни
жизнени показатели – минимум 4 бр.;
3.3.1.1.3.2. пулсоксиметри – минимум 2 бр.;
3.3.1.1.3.3. апаратура за дихателна ресусцитация (неонатален балон за обдишване с три размера маски или неонатален ресусцитатор) – 2 бр.;
3.3.1.1.3.4. стационарни инкубатори – минимум 5 бр.;
3.3.1.1.3.5. транспортен инкубатор – 1 бр.;
3. 3.1.1. 3. 6 . р е с п и р а т о р и з а н о в о р о д е н и
деца – минимум 2 бр.;
3.3.1.1.3.7. инфузионни помпи – минимум 6 бр.;
3.3.1.1.3.8. апарат за постоянно положително
налягане в дихателните пътища – 1 бр.
3.3.1.1.4. Извън минималните изисквания по
т. 3.3.1.1.3 оборудването е съобразено с броя на
леглата за интензивно лечение и леглата за слединтензивно лечение/специални грижи.
3.3.1.1.5. Допълнително оборудване и консумативи:
3.3.1.1.5.1. централна кислородна инсталация;
3.3.1.1.5.2. централна аспирационна система;
3.3.1.1.5.3. легла за новородени деца;
3.3.1.1.5.4. термолегла за новородени деца;
3.3.1.1.5.5. плотове в пациентските стаи за
тоалет и манипулации на новородените деца;
3.3.1.1.5.6. комплекти с по две кофи за разделно
събиране на отпадъците (биологичноопасни и
битови) във всяка пациентска стая;
3.3.1.1.5.7. шкафове за съхранение на чисто
бельо;
3.3.1.1.5.8. контейнер с капак за мръсно бельо;
3.3.1.1.5.9. спешни шкафове за съхранение на
лекарствени продукти;
3.3.1.1.5.10. шкафове за съхранение на консумативи;
3.3.1.1.5.11. теглилка за новородени деца 1:3
легла;
3.3.1.1.5.12. подвижна лампа;
3.3.1.1.5.13. лампи за фототерапия: 1:5 интензивни единици и 1 лампа за интензивна
фототерапия;
3.3.1.1.5.14. контейнери за консу мативи и
оборудване, подлежащи на стерилизация, и вече
стерилизирани такива;
3.3.1.1.5.15. апарат за постоянно положително
налягане в дихателните пътища – назален СРАР;
3.3.1.1.5.16. мобилен рентгенов апарат;
3.3.1.1.5.17. мобилен ултразвуков апарат (на
отделението или на лечебното заведение);
3.3.1.1.5.18. ЕКГ апарат;
3.3.1.1.5.19. транспортен инкубатор;
3.3.1.1.5.20. апарат за отоакустични емисии – за
провеждане на неонатален слухов скрининг;
3.3.1.1.5.21. интубационни тръби ID 2,2,5,3,3,5,4;
3.3.1.1.5.22. аспирационни катетри СН 4,6,8,10;
3.3.1.1.5.23. периферни венозни канюли G 22,24;
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3.3.1.1.5.24. умбиликални катетри – еднолуменни и двулуменни;
3.3.1.1.5.25. ларингоскопи с прави лъжици и
с акумулаторна батерия;
3.3.1.1.5.26. щипка тип „Мажил“;
3.3.1.1.5.27. неонатални балони за дихателна
ресусцитация с три размера маски или неонатални ресусцитатори;
3.3.1.1.5.28. кислородни маски;
3.3.1.1.5.29. кислородни назални катетри;
3.3.1.1.5.30. кислородни палатки;
3.3.1.1.5.31. стерилни марли, компреси, стерилни ръкавици, стерилни престилки и други
материали, необходими за лечебния процес;
3.3.1.1.5.32. спринцовки, игли.
3.3.2. Осигуреност с апаратура и структури
(други условия) в лечебните заведения;
3.3.2.1. На територията на лечебното заведение
за болнична помощ със структура по неонатология
от второ ниво на компетентност е задължително
наличието на структури за рентгеново изследване – рентгенов апарат за скопия и графия със
7-часов работен ден на обслужващия персонал
и на повикване при необходимост; клинична
лаборатория от второ ниво на компетентност.
3.3.2.2. Апаратура и структури, които могат
да бъдат осигурени по договор с други лечебни
заведения:
3.3.2.2.1. Имунохематологична лаборатория на
територията на населеното място или областта.
3.3.2.2.2. Компютърна аксиална томография
(К АТ) или магнитно-резонансна томография
(МРТ) на територията на населеното място.
3.3.2.2.3. Патологоанатомично отделение на
територията на областта.
3.3.2.2.4. Вирусологична и цитогенетична
лаборатория.
3.3.2.2.5. Микробиологична лаборатория.
3.3.2.2.6. Хормонална лаборатория и лаборатория за диагноза на вродени заболявания
на обмяната на веществата на територията на
страната.
3.3.2.3. Времеви критерии за достъп до апаратурата и структурите (дейностите) по точка
3.3.2.2 в условията на спешност: 24-часов достъп
до имунохематологична лаборатория и К АТ,
планово в рамките на регламентираното работно
време на съответната структура за патоанатомия,
вирусологични и цитогенетични изследвания.
3.3.2.4. Допълнителни препоръчителни условия за осигуряване на високо качество на медицинските дейности: осигуряване на възможност
за К АТ в рамките на лечебното заведение.
3.4. Изисквания за персонал:
3.4.1. В структура по неонатология от второ
ниво на компетентност работят най-малко 4
лекари (препоръчително е 5 лекари). Един от
лекарите трябва да е с придобита специалност
по неонатология и най-малко двама с придобита специалност по педиатрия и квалификация
по неонатология. Началникът на отделението
е с придобита специалност по неонатология и
най-малко 3-годишен стаж след придобиване на
специалността.
3.4.1.1. Допълнителна квалификация на лекарите:
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3.4.1.1.1. Лекарите с придобита специалност
по неонатология трябва да имат допълнителна
квалификация по ултразвукова диагностика.
3.4.1.1.2. Лекарите с придобита специалност по
педиатрия трябва да имат допълнителната квалификация за кардио-пулмонална ресусцитация
на новородени деца – индивидуално обучение от
най-малко 15 дни в родилна зала на структура по
неонатология от трето ниво на компетентност и
най-малко едномесечно обучение в структура по
неонатология от трето ниво на компетентност.
3.4.1.1.3. Лекарите, които нямат придобита
спец иа лност по неонатолог и я и педиат ри я,
трябва да имат допълнителна квалификация за
кардио-пулмонална ресусцитация на новородени
деца – индивидуално обучение от един месец в
родилна зала на структура по неонатология от
трето ниво на компетентност и най-малко двумесечно обучение в структура по неонатология
от трето ниво на компетентност.
3.4.2. Брой специалисти по здравни грижи:
най-малко 2 акушерки/медицински сестри на
смяна. Броят на сестрите/акушерките се определя
в зависимост от броя на леглата за интензивно
лечение, специални грижи и за здрави деца,
както следва: 1 сестра/акушерка на 5 интензивни легла, 1 сестра/акушерка на 10 легла за
специални грижи и 1 сестра/акушерка на 20
легла за здрави деца.
3.4.3. Санитари – един на смяна.
3.4.4. Други специалисти в лечебното заведение: лекар с призната специалност по образна
диагностика; лекар с призната специалност по
к линична лаборатори я, к линичен лаборант;
рентгенов лаборант.
3.4.5. Допълнителни (препоръчителни) условия
за осигуряване на високо качество на медицинските дейности: лекарите с придобита специалност по педиатрия да са преминали теоретичен
курс по интензивна терапия в неонатологията.
3.5. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:
3.5.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности:
3.5.1.1. Диагностични медицински дейности:
3.5.1.1.1. Всички диагностични процеду ри
съгласно раздел А „Първо ниво на компетентност“, т. 3.5.1.4.
3.5.1.1.2. Допълнителни диагностични процедури:
3.5.1.1.2.1. Офталмологични изследвания: други диагностични процедури на ретина, хориоидея,
витреум и задна камера; офталмоскопия.
3.5.1.1.2.2. Образни изследвания: К АТ на гръден кош; К АТ на глава; К АТ на корем; друго
рентгеново изследване на череп; друго рентгеново изследване на гръбнак; друго рентгеново
изследване на храносмилателния тракт; друго
рентгеново изследване на пикочната система;
скелетно рентгеново изследване на рамо и мишница; скелетно рентгеново изследване на лакът
и предмишница; скелетно рентгеново изследване
на китка и длан; друго скелетно рентгеново
изследване на таз и тазобедрена става; скелетно рентгеново изследване на бедро, коляно и
подбедрица; скелетно рентгеново изследване
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на глезен и стъпало; диагностичен ултразвук
на глава и шия; диагностичен ултразвук на храносмилателна система; диагностичен ултразвук
на пикочна система; диагностичен ултразвук на
корем и ретроперитонеум.
3.5.1.1.2.3. Други: електрокардиограма; мониториране на системно артериално налягане;
изследване на слуха, неуточнено; диагностична
лумбална пункция.
3.5.1.1.2.4. Клиниколабораторни и микробиологични изследвания: микробиологично изследване на проба от нервната система и ликвор;
микробиологично изследване на проба от трахея,
бронх, плевра, бял дроб, храчка; микроскопско
изследване на кръв – култура и чувствителност;
изследване на кръв – цитогенетично изследване;
изследване на кръв – биохимични проби: допълнително С-реактивен протеин, АСАТ, АЛАТ,
алкална фосфатаза, лактат дехидрогеназа, ГГТ,
общ белтък с протеинограма; изследване на
хемокоагулационен статус – време на кървене,
съсирване, протромбиново време, акт. парциално
тромбопластиново време, фибриноген; серологични проби за вродени инфекции.
3.5.1.2. Терапевтични медицински процедури:
3.5.1.2.1. Всички терапевтични процеду ри
съгласно раздел А „Първо ниво на компетентност“, т. 3.5.1.5.
3.5.1.2.2. Допълнителни терапевтични процедури: катетеризация на пъпна вена; торакоцентеза; продължително позитивно налягане в
дихателните пътища (СРАР); изкуствено дишане с
интермитиращо позитивно налягане; сърфактант
терапия (респираторна терапия, приложена чрез
аерозолно устройство); поставяне на назофарингеален въздуховод; поставяне на орофарингеален
въздуховод; друга промивка на бронх и трахея;
друга механична вентилация; интермитентна
мандаторна вентилация; вентилация с подпомагащо налягане (pressure support вентилация);
продължителна механична вентилация с неу точнена продъл ж ителност; продъл ж ителна
механична вентилация под 96 последователни
часа; продължителна механична вентилация за
96 или повече последователни часа; трансфузия
на еритроцитна маса; трансфузия на тромбоцити;
трансфузия на фактори на съсирване; инжекция
на антикоагуланти; инжекция на други антиинфекциозни медикаменти; инжекция на стероид;
парентерална инфузия на концентрирани хранителни субстанции; обменно кръвопреливане;
сърдечен масаж при затворен гръден кош.
3.5.1.3. Неонатални заболявания, включени
в дейността на структурата по неонатология от
второ ниво на компетентност:
3.5.1.3.1. Всички неонатални заболявания,
включени в дейността на структурата по нео
натология от първо ниво на компетентност
съгласно раздел А „Първо ниво на компетентност“, т. 3.5.1.8.
3.5.1.3.2. Заболявания със следните кодове по
МКБ-10: Р00/Р00.0, Р00.0, Р00.1, Р00.2, Р00.3, Р00.4,
Р00.5, Р00.6, Р00.7, Р00.8, Р00.9 Увреждания на
плода и новороденото от състояния на майката,
които могат и да не са свързани с настоящата
бременност; Р01 Р01.0, Р.01.1, Р01.2, Р01.3, Р01.4,
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Р01.5, Р01.6, Р01.7, Р01.8, Р01.9 Увреждания на
плода и новороденото от усложнения по време
на бременността на майката; Р02 (Р02.0, Р02.1,
Р02.2, Р02.3, Р02.4, Р02.5, Р02.6, Р02.7, Р02.8, Р02.9)
Увреждания на плода и новороденото от усложнения, свързани с плацентата, пъпната връв и
околоплодните обвивки; Р03 (Р03.0, Р03.1, Р03.2,
Р03.3, Р03.4, Р03.5, Р03.6, Р03.8, Р03.9) Увреждане
на плода и новороденото от други усложнения
на раждането и родоразрешаването; Р04 (Р04.0,
Р04.1, Р04.2, Р04.3, Р04.4, Р04.5, Р04.6, Р04.8,Р04.9)
Увреждания на плода и новороденото от въздействия на вредни вещества, преминали чрез
плацентата в майчиното мляко; Р07. Разстройства,
свързани със скъсяване срока на бременността
и ниско тегло при раждането, некласифицирани
другаде; Р.07.0 Изключително ниско тегло при
раждане (Недоносените новородени деца с тегло
под 999 г след приложено лечение, включително
сърфактант терапия и стабилизиране на състоянието, позволяващо транспорт, се превеждат
в неонатологично отделение трето ниво за продължаване на лечението. Забележката се отнася
и за Р07.2.); Р07.1 Ниско тегло при раждането;
Р07.2. Екстремна незрялост (срок на бременността
под 28 навършени седмици); Р07.3. Други случаи
на недоносеност; Р10 (Р10.0, Р10.1, Р10.2, Р10.3,
Р10.4, Р10.8, Р10.9) Вътречерепно разкъсване и
кръвоизлив, причинени от родова травма; Р11
(Р11.0, Р11.1, Р11.2, Р11.3, Р11.4, Р11.5, Р11.9) Други
родови травми на централната нервна система;
Р13 (Р13.0, Р13.1, Р13.2, Р13.3, Р13.8,Р13.9) Родова
травма на скелета; Р14 (Р14.0, Р14.1, Р14.2, Р14.3,
Р14.8, Р14.9) Родова травма на периферната нервна система; Р15 (Р15.0, Р15.1, Р15.2, Р15.3, Р15.5)
Други родови травми; Р21.0. Тежка асфиксия
при раждане (В случаите, когато е възможно
новороденото дете с тежка асфиксия да бъде
транспортирано в неонатологично отделение,
трето ниво, до 6-ия час след раждането, то се
превежда за провеждане на контролирана хипотермия); Р22. (Р22.0, Р22.1, Р22.8, Р22.9) Респираторен дистрес у новороденото; Р23 (Р23.0,
Р23.1, Р23.2, Р23.3, Р23.4, Р23.5, Р23.6, Р23.8, Р23.9)
Вродена пневмония; Р24 (Р24.0, Р24.1, Р24.2,
Р24.3, Р24.8, Р24.9) Неонатални аспирационни
синдроми; Р25 (Р25.0, Р25.1, Р25.2, Р25.3, Р25.8)
Интерстициален емфизем и сродни състояния,
възникващи в перинаталния период; Р26 (Р26.0,
Р26.1, Р26.8, Р26.9) Белодробен кръвоизлив, възникващ в перинаталния период; Р27 (Р27.0, Р27.1,
Р27.8, Р27.9) Хронични болести на дихателните
органи, възникващи в перинаталния период; Р28
(Р28.0, Р28.1, Р28.2, Р28.3, Р28.4, Р28.5, Р28.8,
Р28.9) Други респираторни нарушения, възникващи в перинаталния период; Р29.4. Преходна
миокардна исхемия на новороденото дете; Р29.8.
Други сърдечно-съдови нарушения, възникващи
в перинаталния период; Р29.9 Сърдечно-съдово
нарушение, възникващо в перинаталния период
(неуточнено); Р35 (Р35.0, Р35.1, Р35.2, Р35.3, Р35.8,
Р35.9) Вродени вирусни болести; Р36 (Р36.0, Р36.1,
Р36.2, Р36.3, Р36.4, Р36.5, Р36.8, Р36.9) Неонатален
бактериален сепсис; Р37 (Р37.0, Р37.1, Р37.2, Р37.3,
Р37.4, Р37.5, Р37.8, Р37.9) Други вродени инфекциозни и паразитни болести; Р50 (50.0, 50.1, 50.2,
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50.3, 50.4, 50.5, 50.8, 50.9) Фетална кръвозагуба;
Р51.0 Масивно кървене от пъпния остатък на
новородено; Р52 (Р52.0, Р52.1, Р52.2, Р52.3, Р52.4,
Р52.5, Р52.6, Р52.8, Р52.9) Вътречерепен нетравматичен кръвоизлив на плода и новороденото;
Р53 Хеморагична болест на новороденото; Р54
(Р54.0, Р54.1, Р54.2, Р54.3, Р54.4, Р54.8, Р54.9)
Други видове неонатално кървене; Р55 (Р55.0,
Р55.1, Р55.8, Р55.9) Хемолитична болест на плода
и новороденото; Р58 (Р58.0, Р58.1, Р58.2, Р58.3,
Р58.4, Р58.5, Р58.8, Р58.9) Неонатална жълтеница,
причинена от масивна хемолиза; Р61. (Р61.0, Р61.1,
Р61.2, Р61.3, Р61.4, Р61.5, Р61.6, Р61.8, Р61.9) Други
перинатални хематологични нарушения; Р70.0.
Неонатален синдром при майка с гестационен
диабет; Р70.1. Неонатален синдром при майка,
болна от диабет; Р71. (Р71.0, Р71.1, Р71.2, Р71.8,
Р71.9) Преходни неонатални нарушения на калциевата и магнезиевата обмяна; Р72 (Р72.0, Р72.1,
Р72.2, Р72.8, Р72.9) Други преходни неонатални
ендокринни нарушения; Р74 (Р74.0, Р74.1, Р74.2,
Р74.3, Р74.4, Р74.5, Р74.8, Р74.9) Други преходни
неонатални метаболитни и електролитни нарушения; Р77 Некротизиращ ентероколит у плода
и новороденото; Р75 Мекониум илеус; Р76 (Р76.0,
Р76.1, Р76.2, Р76.8, Р76.9) Други видове чревна
непроходимост у новородено; Р78 (Р78.0, Р78.1,
Р78.2, Р78.3, Р78.8, Р78.9) Други разстройства на
храносмилателната система в неонаталния период
(Новородените деца със състояния, изискващи хирургично лечение, се лекуват в неонатологичното
отделение до диагностициране на състоянието и
се превеждат в детски хирургични отделения);
Р80.0. Синдром на студова травма; Р83. (Р83.0,
Р83.3, Р83.6) Дру ги изменени я на кожата и
кожните придатъци, характерни за плода и новороденото; Р90 Неонатални гърчове; Р91 (Р91.0,
Р91.1, Р91.2, Р91.3, Р91.4, Р91.5, Р91.8, Р91.9) Други
нарушения на церебралния статус у новородено;
Р93 Реакции и интоксикации, предизвикани
от лекарствени средства, прилагани на плода
и новороденото; Р94 (Р94.1, Р94.2, Р94.8, Р94.9)
Нарушения на мускулния тонус у новородено;
Р96.1. Симптоми на лекарствена абстиненция у
новородено, причинено от наркомания у майката;
Р96.2. Симптоми на абстиненция от лекарствени
средства, приложени на новородено; Q 00 – Q99
Вродени аномалии, деформации и хромозомни
аберации; А50.0 Вроден сифилис.
3.5.2. Задължителни диагностично-лечебни
алгоритми. Диагностично- лечебните алгоритми
се разработват от съответните лечебни заведения. В случаите, когато за дадени състояния
или нозологични единици има разработени алгоритми, утвърдени от Българската асоциация
по неонатология, те са задължителни за всички
неонатологични отделения:
3.5.2.1. Всички диагностично-лечебни алгоритми, посочени в раздел А „Първо ниво на
компетентност“, т. 3.5.2:
3.5.2.2. Диагностично-лечебен алгоритъм за
лечение на неонатален респираторен дистрес
синдром – консенсус на Европейската асоциация
по неонатология, приет от Българската асоциация
по неонатология.
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3.5.2.3. Диагностично-лечебен алгоритъм за
лечение на новородени деца със сърфактант – съгласно консенсуса за лечение на респираторен
дистрес синдром.
3.5.2.4. Диагностично-лечебен алгоритъм за
лечение на мекониум аспирационен синдром.
3.5.2.5. Диагностично-лечебен алгоритъм за
лечение на неонатални гърчове.
3.5.2.6. Диагностично-лечебен алгоритъм за
лечение и профилактика на анемии при недоносени деца.
3.5.2.7. Диагностично-лечебен алгоритъм за
профилактика и лечение на ретинопатията на
недоносеността.
3.5.2.8. Диагностично-лечебен алгоритъм за
хранене на доносени и недоносени новородени
деца.
3.5.3. Изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външните взаимодействия:
3.5.3.1. Осигурен 24-часов прием на новородени
деца и 24-часови дежурства на щатен лекарски
персонал.
3.5.3.2. Осигурена 24-часова възможност за
провеждане на клинични лабораторни изследвания, имунохематологични изследвания, рентгенови изследвания, К АТ.
3.5.3.3. Осигурена 24-часова възможност за
поръчка и доставка на кръв или кръвни продукти.
3.5.3.4. Осигурена възможност за консултация
с други специалисти (неонатолог от структура по
неонатология от трето ниво на компетентност,
детски хирург, детски кардиолог, детски офталмолог) – планово и по спешност.
3.5.3.5. Осигурена 24-часова възможност за
транспорт на новородените деца – планов и
спешен, собствен или по договор с център за
спешна медицинска помощ.
3.5.4. Изисквания към резултата за осъществяване на дейността:
3.5.4.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността: минимален брой раждания
годишно – съгласно Наредба № 32 от 2008 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (ДВ, бр. 6 от 2009 г.).
3.5.4.2. Критерии и показатели за качество на
осъществяваната медицинска дейност:
3.5.4.2.1. Общи и специализирани показатели
по критерии за достъп до медицинска помощ:
3.5.4.2.1.1. осигуреност на 24-часов достъп до
медицинско обслужване от лекар на структура по
неонатология от второ ниво на компетентност;
3.5.4.2.1.2. брой проведени консултации със
специалисти от същото и от други лечебни заведения;
3.5.4.2.1.3. брой пациенти, транспортирани за
консултация, изследване или превеждане в друго
лечебно заведение;
3.5.4.2.1.4. брой инструментални изследвания,
проведени извън територията на лечебното заведение.
3.5.4.3. Показатели за резултатите на осъществената медицинска дейност:
3.5.4.3.1. Неонатална смъртност.
3.5.4.3.2. Ранна неонатална смъртност.
3.5.4.3.3. Късна неонатална смъртност.
3.5.4.3.4. Постнеонатална смъртност.
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3.5.4.3.5. Изписани пациенти здрави.
3.5.4.3.6. Изписани пациенти с подобрение.
3.5.4.3.7. Изписани пациенти без подобрение.
3.5.4.3.8. Брой и относителен дял на пациентите
с усложнения по време на болничния престой.
3.5.4.3.9. Използваемост на болничните легла
за новородени деца.
3.5.4.3.10. Използваемост на леглата за интензивно лечение.
3.5.4.3.11. Оборот на болничните легла за
новородени деца.
3.5.4.3.12. Среден брой леглодни.
3.5.4.3.13. Честота на нозокомиални инфекции
(на 1000 дни болничен престой, на 1000 вентилационни дни).
3.5.4.3.14. Брой пациенти, преведени в неонатологично отделение от трето ниво на компетентност.
В. Трето ниво на компетентност
3.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността.
3.1.1. Към структурите по неонатология от
трето ниво на компетентност се прилагат всички
изисквания към структурата за осъществяване
на дейността по неонатология от второ ниво на
компетентност съгласно раздел Б „Второ ниво
на компетентност“, т. 3.1.
3.1.2. Структури по неонатология от трето
ниво на компетентност могат да се разкриват
и в лечебни заведения, в които няма структура
по акушерство и гинекология с родилна дейност. В тези случаи не е необходимо наличието
на родилна зала.
3.1.3. В структура по неонатология от трето
ниво на компетентност интензивните легла трябва
да са най-малко 6.
3.2. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника и други условия
за осъществяване на дейността.
3.2.1. Задължителни (минимални) изисквания.
3.2.1.1. Осигуреност с апаратура и консумативи
на структурата по неонатология от трето ниво
на компетентност:
3.2.1.1.1. Оборудване на интензивни легла – съгласно раздел Б „Второ ниво на компетентност“,
т. 3.2.7.
3.2.1.1.2. Оборудване на легла за слединтензивно лечение/специални грижи – съгласно раздел Б
„Второ ниво на компетентност“, т. 3.2.8.
3.2.1.1.3. Оборудване на стаите за здрави новородени деца – съгласно раздел А „Първо ниво
на компетентност“, т. 3.2.7 и 3.2.8.
3.2.2. Общи минимални изисквания:
3.2.2.1. неоната лни монитори за основни
жизнени показатели – минимум 8 бр.;
3.2.2.2. неонатални пулсоксиметри – минимум 3 бр.;
3.2.2.3. апаратура за дихателна ресусцитация
(неонатален балон за обдишване с три размера
маски или неонатален ресусцитатор – минимум
4 бр.);
3.2.2.4. стационарни инкубатори – минимум
12 бр.;
3.2.2.5. транспортен инкубатор – 1 бр.;
3.2.2.6. респиратори за новородени деца – минимум 6 бр.;
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3.2.2.7. инфузионни помпи – минимум 20 бр.;
3.2.2.8. апарат за постоянно положително
налягане в дихателните пътища – 2 бр.;
3.2.2.9. неонатален респиратор с възможност
за високочестотна вентилация и гарантиран
обем – 1 бр.;
3.2.2.10. дефибрилатор – 1 бр. (препоръчително);
3.2.2.11. апарат за инхалаторно приложение
на азотен окис – 1 бр. (препоръчително);
3.2.2.12. апарат за церебрално функционално мониториране (амплит удно интег рирана
ЕЕГ) – 1 бр. (препоръчително);
3.2.2.13. апарат за контролирана церебрална
хипотермия – 1 бр. (препоръчително).
3.2.3. Извън минималните изисквания по
т. 3.2.2 оборудването трябва да е съобразено с
броя на леглата за интензивно лечение и леглата
за слединтензивно лечение/специални грижи.
3.2.4. Допълнително оборудване и консумативи:
3.2.4.1. оборудването и консумативите, посочени в раздел Б „Второ ниво на компетентност“,
т. 3.3.1.1.5;
3.2.4.2. апарат за постоянно положително
налягане в дихателните пътища – 2 бр.;
3.2.4.3. неонатален респиратор за високочестотна вентилация и вентилация с гарантиран
обем;
3.2.4.4. апарат за церебрално функционално
мониториране (препоръчително);
3.2.4.5. апарат за инхалаторно лечение с азотен
окис (препоръчително);
3.2.4.6. апарат за контролирана церебрална
хипотермия (препоръчително);
3.2.4.7. дефибрилатор (препоръчително).
3.2.5. Осигуреност с апаратура и структури
(други условия) в лечебните заведения.
3.2.5.1. На територията на лечебното заведение
за болнична помощ със структура по неонатология
от трето ниво на компетентност е задължително
наличието на структури за рентгеново изследване – рентгенов апарат за скопия и графия със
7-часов работен ден на обслужващия персонал
и на повикване при необходимост; клинична
лаборатория от трето ниво на компетентност.
3.2.5.2. Апаратура и структури, които могат
да бъдат осигурени по договор с други лечебни
заведения:
3.2.5.2.1. Имунохематологична лаборатория
на територията на населеното място.
3.2.5.2.2. К АТ или МРТ на територията на
населеното място.
3.2.5.2.3. Патологоанатомично отделение на
територията на населеното място.
3.2.5.2.4. Вирусологична, имунологична и
цитогенетична лаборатория.
3.2.5.2.5. Микробиологична лаборатория.
3.2.5.2.6. Хормонална лаборатория и лаборатория за диагноза на вродени заболявания
на обмяната на веществата на територията на
страната.
3.2.5.3. Времеви критерии за достъп до апаратурата и структурите по т. 3.2.5.2 в условията
на спешност: 24-часов достъп до имунохематологична лаборатория и К АТ; планово в рамките
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на регламентираното работно време на съответната структура за патоанатомия, вирусологични,
имунологични и цитогенетични изследвания.
3.2.5.4. Допълнителни препоръчителни условия за осигуряване на високо качество на медицинските дейности: осигуряване на възможност
за К АТ и МРТ на територията на лечебното
заведение и апарат за конвенционална многоканална ЕЕГ.
3.3. Изисквания за персонал:
3.3.1. В структура по неонатология от трето
ниво на компетентност работят най-малко 6
лекари. Най-малко трима от лекарите трябва
да са с придобита специалност по неонатология.
Началникът на отделението е с придобита специалност по неонатология и най-малко 4-годишен
стаж след придобиване на специалността.
3.3.1.1. Допълнителна квалификация на лекарите:
3.3.1.1.1. Лекарите с придобита специалност
по неонатология трябва да имат допълнителна
квалификация по ултразвукова диагностика в
неонатологията и церебрално функционално
мониториране.
3.3.1.1.2. Лекарите с придобита специалност
по педиатрия трябва да имат допълнителната
квалификация за неконвенционални методи на
вентилация, лечение на персистираща белодробна
артериална хипертония.
3.3.2. Брой специалисти по здравни грижи:
най-малко 4 акушерки/медицински сестри на
смяна – 2 за интензивните легла и 2 за леглата
за специални грижи/слединтензивно лечение
и здрави новородени деца. Броят на сестрите/
акушерките се определя в зависимост от броя на
леглата за интензивно лечение, специални грижи
и за здрави деца, както следва: 1 сестра/акушерка
на 5 интензивни легла, 1 сестра/акушерка на 10
легла за специални грижи и 1 сестра/акушерка
на 20 легла за здрави деца.
3.3.3. Санитари – 2 на смяна.
3.3.4. Други специалисти в лечебното заведение: лекар с призната специалност по образна
диагностика; лекар с призната специалност по
к линична лаборатори я; к линичен лаборант;
рентгенов лаборант, кислороден техник и електротехник.
3.3.5. Допълнителни (препоръчителни) условия
за осигуряване на високо качество на медицинските дейности:
3.3.5.1. наличие на лекар с призната специалност по микробиология, лекар с призната
специалност по епидемиология на инфекциозните болести и лекар с призната специалност
по физикална и рехабилитационна медицина в
лечебното заведение;
3.3.5.2. лекарите с придобита специалност
педиатрия да притежават квалификация за провеждане на слухов скрининг чрез отоакустични
емисии.
3.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
3.4.1. Изисквания към вида и обема медицински дейности:
3.4.1.1. Диагностични медицински дейности:

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

3.4.1.1.1. Всички диагностични процеду ри
съгласно раздел А „Първо ниво на компетентност“, т. 3.5.1.4.
3.4.1.1.2. Всички диагностични процеду ри
съгласно раздел Б „Второ ниво на компетентност“, т. 3.5.1.1.2.
3.4.1.1.3. Допълнителни диагностични дейности: диагностичен ултразвук на сърце; диагностичен ултразвук на други гръдни локализации;
магнитно-резонансна томография на мозък и мозъчен ствол; електроенцефалограма – церебрално
функционално мониториране; мониториране на
централно венозно налягане; измерване на артериални кръвни газове; пункция през предната
фонтанела; електромиография; визуални и слухови евокирани потенциали; към изследване на
кръв за неонатологични отделения, трето ниво, се
включват и ензимен или ДНК анализ, изследване
за аминокиселини, амоняк, лактат; хормонални
изследвания; изследване на хуморален и клетъчен
имунитет; метаболитен скрининг или анализ на
урина за мукополизахариди, аминокиселини и
органични киселини.
3.4.1.2. Терапевтични медицински дейности:
3.4.1.2.1. Всички терапевтични процеду ри
съгласно раздел А „Първо ниво на компетентност“, т. 3.5.1.5.
3.4.1.2.2. Всички терапевтични процеду ри
съгласно раздел Б „Второ ниво на компетентност“, т. 3.5.1.2.2.
3.4.1.2.3. Допълнителни терапевтични процедури: неуточнена венозна катетеризация – централна венозна катетеризация през периферен
венозен съд; парентерална инфузия на концентрирани хранителни субстанции; тотално парентерално хранене; друг електрошок на сърцето
кардиоверзио, дефибри лаци я; кон т роли рана
церебрална хипотермия; високочестотна вентилация с осцилации; вентилация с гарантиран
обем; инхалаторно приложение на азотен окис.
3.4.1.3. Състояния, възникващи в перинаталния период, обект на лечение в структура по
неонатология от трето ниво на компетентност:
3.4.1.3.1. Всички неонатални заболявания,
включени в дейността на структурата по нео
натология от първо ниво на компетентност
съгласно раздел А „Първо ниво на компетентност“, т. 3.5.1.8.
3.4.1.3.2. Всички неонатални заболявания,
включени в дейността на структурата по неонатология от второ ниво на компетентност съгласно раздел Б „Второ ниво на компетентност“,
т. 3.5.1.3.2.
3.4.1.3.3. Допълнителни състояния, възникващи в перинаталния период, със следните кодове
по МКБ-10: Р07.0. Изключително ниско тегло при
раждането; Р07.2. Екстремна незрялост (новородените деца с изключително ниско тегло при
раждането под 999 г, които са родени в други
лечебни заведения с неонатологични отделения
от първо или второ ниво на компетентност, след
стабилизиране на състоянието се превеждат в
неонатологично отделение от трето ниво на
компетентност); Р21.0 Тежка асфиксия при раждане (провеждане на контролирана церебрална
хипотермия в случаите, когато детето е родено
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в същото лечебно заведение или е осъществен
транспорт до 6-ия час след раждането); Р29.0
Сърдечна недостатъчност на новороденото дете;
Р29.1.Ритъмни сърдечни нарушения на новороденото; Р29.2 Хипертония на новороденото;
Р29.3. Персистираща фетална циркулация на
новороденото; Р56. Фетален хидропс, причинен
от хемолитична болест; Р57. Ядрена жълтеница;
Р60. Дисеминирана интравазална коагулация у
плода и новороденото; Р70.2. Неонатален захарен диабет; Р83.2. Фетален хидропс, несвързан
с хемолитична болест; Р94.0 Тежка преходна
неонатална миастения; Р96.0 Вродена бъбречна
недостатъчност; Е 70 (Е71, Е72, Е73, Е74, Е75,
Е76, Е77, Е78, Е79, Е80, Е83, Е88) Вродени заболявания на обмяната на веществата.
3.4.2. Диагностично-лечебни алгоритми:
3.4.2.1. Всички диагностично-лечебни алгоритми, посочени в раздел Б „Второ ниво на
компетентност“, т. 3.5.2.
3.4.2.2. Алгоритъм за диагностика и лечение
на новородени деца с персистираща белодробна
артериална хипертония.
3.4.2.3. Алгоритъм за диагностика и лечение
на новородени деца с хемодинамично значим
персистиращ артериален канал.
3.4.2.4. Алгоритъм за контролирана церебрална
хипотермия при новородени деца с перинатална
асфиксия.
3.4.2.5. Алгоритъм за тотално парентерално
хранене.
3.4.3. Изиск вани я к ъм организаци я та на
дейността и вътрешните и външните взаимодействия – съгласно раздел Б „Второ ниво на
компетентност“, т. 3.5.3.
3.4.4. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
3.4.4.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимален брой раждания годишно – 600 в лечебното заведение или
повече от 300 преминали новородени деца за
структури в лечебни заведения, в които няма
разкрита структура по акушерство и гинекология
с родилна дейност.
3.4.4.2. Критерии и показатели за качество на
осъществяваната медицинска дейност.
3.4.4.2.1. Общи и специализирани показатели
по критерий за достъп до медицинска помощ:
3.4.4.2.1.1. Осигуреност на 24-часов достъп
до медицинско обслужване от лекар на неонатологичното отделение от трето ниво на компетентност.
3.4.4.2.1.2. Брой проведени консултации със
специалисти от същото и от други лечебни заведения.
3.4.4.2.1.3. Брой пациенти, транспортирани
за консултация, изследване или превеждане в
друго лечебно заведение.
3.4.4.2.1.4. Брой инструментални изследвания, проведени извън територията на лечебното
заведение.
3.4.4.2.2. Показатели за резултатите на осъществената медицинска дейност:
3.4.4.2 .2 .1. Пок а з ат е л и, по с очен и в ра з д е л Б „ В т о р о н и в о н а к о м п е т е н т н о с т “,
т. 3.5.4.3.1 – 3.5.4.3.13.
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3.4.4.2.2.2. Честота на брон хоп улмона лна
дисплазия;
3.4.4.2.2.3. Честота на ретинопатия на недоносените деца.
Г. Структура по неонатология за специални
грижи
3.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността:
Структурата по неонатология за специални
грижи е самостоятелно звено, разположено в
многопрофилна болница за активно лечение,
специализирана болница за активно лечение
по акушерство и гинекология или в домове за
медико-социални грижи за деца. В структура
по неонатология за специални грижи се лекуват недоносени деца, преминали интензивно
лечение в структура по неонатология от второ
или трето ниво на компетентност, недоносени
деца, които изискват продължителен период
на специални грижи, както и недоносени деца
без патологични състояния, родени в лечебни
заведения с неонатологични структури от първо
ниво на компетентност.
3.1.1. Устройство и оборудване на помещенията:
3.1.1.1. Лекарски кабинет с телефон и негативоскоп, компютър с достъп до интернет.
3.1.1.2. Кабинет на старшата сестра/акушерка.
3.1.1.3. Кабинет на медицинските сестри/
акушерки.
3.1.1.4. Пациентски стаи за специални грижи
за новородени деца.
3.1.1.5. Помещение, свързано с пациентските
стаи или кът в пациентската стая за тоалет на
новородените деца.
3.1.1.6. Изолационен бокс.
3.1.1.7. Млечна кухня – съгласно раздел А
„Първо ниво на компетентност“, т. 3.2.5.
3.1.1.8. Манипулационна с хладилник и шкаф
за лекарствени продукти.
3.1.1.9. Помещение за чисто бельо.
3.1.1.10. Помещение за почистване на апаратура и оборудване.
3.1.1.11. Помещение за чисти инкубатори,
респиратори, инфузионни помпи, фотолампи.
3.1.1.12. Стаи с гардероби за външните дрехи
на персонала (във или извън отделението).
3.1.1.13. Санитарен възел на персонала с
душ, тоалетна, мивка с топла и студена вода,
дистрибутори за течен сапун и дезинфектант за
ръце и хартия.
3.1.1.14. Складово помещение за консумативи,
резервни части и дезинфектанти.
3.1.1.15. Помещение или кът за технически
сътрудник, оборудвано с компютърна система
за обработка на медицинската документация и
място за нейното съхранение.
3.1.1.16. Стая за информация на родителите
и за изписване на новородените деца.
3.1.2. Изисквания за осигуреност с медицинска
апаратура, оборудване и техника:
3.1.2.1. Задължителни минимални изисквания:
3.1.2.1.1. Леглата за специа лни г ри ж и са
оборудвани съгласно раздел Б „Второ ниво на
компетентност“, т. 3.2.8.
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3.1.2.1.2. Общи минимални изисквания за
оборудване с апаратура на структура по неонатология за специални грижи:
3.1.2.1.2.1. неонатални монитори за основни
жизнени показатели – минимум 2 бр.;
3.1.2.1.2.2. пулсоксиметри – минимум 2 бр.;
3.1.2.1.2.3. апаратура за дихателна ресусцитация (неонатален балон с три размера маски или
неонатален ресусцитатор) – 1 бр.;
3.1.2.1.2.4. стационарни инкубатори за специални грижи – минимум 4 бр.;
3.1.2.1.2.5. инфузионни помпи – минимум 5 бр.;
3.1.2.1.2.6. транспортен инкубатор – 1 бр.
3.1.2.1.3. Допълнително оборудване и консумативи:
3.1.2.1.3.1. кислородна инсталация;
3.1.2.1.3.2. централна аспирационна система
или електрически аспиратори;
3.1.2.1.3.3. плотове в пациентските стаи за
тоалет и манипулации на новородените деца;
3.1.2.1.3.4. легла за новородени деца;
3.1.2.1.3.5. термолегла за новородени деца
(препоръчително);
3.1.2.1.3.6. спешен шкаф за съхранение на
лекарствени продукти;
3.1.2.1.3.7. шкаф за съхранение на консумативи;
3.1.2.1.3.8. подвижна лампа;
3.1.2.1.3.9. теглилка за новородени деца;
3.1.2.1.3.10. контейнери за консу мативи и
оборудване, подлежащи на стерилизация и вече
стерилизирани такива;
3.1.2.1.3.11. контейнер с капак за мръсно бельо;
3.1.2.1.3.12. комплекти с по две кофи за разделно събиране на отпадъците (биологичноопасни
и битови) във всяка пациентска стая;
3.1.2.1.3.13. транспортен инкубатор;
3.1.2.1.3.14. мобилен ултразвуков апарат в
отделението или в лечебното заведение;
3.1.2.1.3.15. интубационни тръби ID 2, 2, 5, 3;
3.1.2.1.3.16. аспирационни катетри CH 4, 6, 8, 10;
3.1.2.1.3.17. периферни венозни канюли G 22, 24;
3.1.2.1.3.18. ларингоскопи с прави лъжици и
акумулаторна батерия;
3.1.2.1.3.19. щипка тип „Мажил“;
3.1.2.1.3.20. неонатални балони за дихателна
ресусцитация с три размера маски или неонатален ресусцитатор;
3.1.2.1.3.21. кислородни маски;
3.1.2.1.3.22. кислородни назални катетри;
3.1.2.1.3.23. кислородни палатки;
3.1.2.1.3.24. стерилни марли, компреси, стерилни ръкавици, стерилни престилки;
3.1.2.1.3.25. спринцовки, игли.
3.1.2.2. Лечебното заведение, в което има
структура по неонатология за специални грижи,
трябва да разполага с мобилен ултразвуков апарат.
3.1.2.3. Апаратура и структури, които могат
да бъдат осигурени по договор с други лечебни
заведения:
3.1.2.3.1. Клинична лаборатория от първо ниво
на компетентност с допълнителна възможност за
изследване на киселинно-алкално състояние или
клинична лаборатория от второ ниво на компетентност на територията на населеното място.
3.1.2.3.2. Имунохематологична лаборатория
на територията на областта.
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3.1.2.3.3. Микробиологична лаборатория.
3.1.2.3.4. Рентгенов апарат за скопия и графия
на територията на населеното място.
3.1.2.3.5. К АТ на територията на областта.
3.1.2.3.6. Патологоанатомично отделение на
територията на областта.
3.1.2.4. Доп ъ л н и т ел н и (п репор ъч и т ел н и)
условия за осигуряване високо качество на медицинските дейности:
3.1.2.4.1. Апарат за слухов скрининг (отоакустични емисии).
3.1.2.4.2. К линична лаборатория от първо
ниво на компетентност в лечебното заведение.
3.1.2.4.3. Възможност за двигателна рехабилитация и физиотерапия съгласно Наредба № 30 от
2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“ (ДВ,
бр. 85 от 2004 г.).
3.2. Изисквания за персонал.
3.2.1. Общ брой лекари – минимум 2 с призната специалност по неонатология или педиатрия.
Лечебното заведение осигурява непрекъснато
24-часово наблюдение, за осъществяването на
което е възможно за участват и лекари, работещи в други структури на лечебното заведение.
Началник на отделение за специални грижи на
новородени деца може да е лекар със специалност
по неонатология или лекар със специалност по
педиатрия и най-малко 5-годишен стаж в неонатологично отделение.
3.2.1.1. Изисквания за допълнителна квалификация: лекарите без специалност по неонатология
да са провели обучение по кардио-пулмонална
ресусцитация на новородено дете в неонатологично отделение второ или трето ниво.
3.2.2. Брой специалисти по здравни грижи – 2
медицински сестри на смяна.
3.2.3. Санитари – един на смяна.
3.2.4. Други специалисти в лечебното заведение
или по договор с друго лечебно заведение – съгласно раздел Б „Второ ниво на компетентност“,
т. 3.4.4.
3.2.5. Допълнителни (препоръчителни) условия:
3.2.5.1. Индивидуално едномесечно обучение
на лекарите в структура по неонатология от
трето ниво на компетентност.
3.2.5.2. Допълнителна квалификация за провеждане на слухов скрининг чрез отоакустични
емисии.
3.3. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността.
3.3.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности.
3.3.1.1. Диагностично-лечебни дейности: преглед и оценка описани обстойно; офталмоскопия;
К АТ на глава; К АТ на корем; друго рентгеново
изследване на череп; рутинно рентгеново гръдно изследване; друго рентгеново изследване на
корем; диагностичен ултразвук на глава и шия;
диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум; електрокардиограма; електрографско
мониториране; измерване на газове от смесена
венозна кръв; изследване на кръв – хемоглобин,
еритроцити, хематокрит, левкоцити, диференциално броене, СУЕ, тромбоцити, биохимични
проби: йонограма, С-реактивен протеин, урея,
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креатинин, АСАТ, АЛАТ, ЛДХ, алкална фосфатаза, хемостазеологични показатели; химично
изследване на урина; мониториране на системно
артериално налягане; микробиологично изследване на проба от ухо, нос, гърло и ларинкс – култура
и чувствителност; микробиологично изследване
на проба от горния храносмилателен тракт и
повърнати материи – к улт у ра и ч у вствителност; микробиологично изследване на проба от
нервната система и ликвор – култура и чувствителност; микроскопско изследване на проба от
нервната система и ликвор – друго микроскопско
изследване; микробиологично изследване на
кръв – култура и чувствителност; изследване
на проба от урина – култура и чувствителност.
3.3.1.2. Терапевтични лечебни дейности: друго кислородно обогатяване; поставяне на друга
назогастрална сонда; поставяне на ректална
тръба; стомашно хранене със сонда; трансфузия
на еритроцитна маса; трансфузия на тромбоцити;
трансфузия на друг серум; инфузия на концентрирани хранителни субстанции; инжекция или
инфузия на електролити; инжекция на стероид;
инжекция или инфузия на друго лечебно или
профилактично вещество; инфузия на антибиотик, неуточнена; инжекция или инфузия на други
антиинфекциозни медикаменти; ендотрахеална
интубация; кардио-пулмонална ресусцитация.
3.3.2. Състояния, възникващи в перинаталния период, обект на лечение в структура по
неонатология за специални грижи, със следните кодове по МКБ-10: Р05.0 Плод с ниско за
гестационната възраст тегло; Р05.1. Малък за
гестационната възраст плод; Р05.2. Хипотрофия
на плода без уточняване дали е малък, или с
ниско за гестационната възраст тегло; Р05.9.
Забавен растеж на плода, неу точнен; Р07.1.
Ниско тегло при раждане; Р07.3. други случаи
на недоносеност; Р10 (Р10.0, Р10.1, Р10.2, Р10.3,
Р10.4, Р10.8, Р10.9) вътречерепно разкъсване и
кръвоизлив, причинени от родова травма; Р11
(Р11.0, Р11.1, Р11.2, Р11.3, Р11.4, Р11.5, Р11.9) други
родови травми на централната нервна система;
Р13 (Р13.0, Р13.1, Р13.2, Р13.3, Р13.4, Р13.8, Р13.9)
Родова травма на скелета; Р14 (Р14.0, Р14.2, Р14.8,
Р14.9) Родова травма на периферната нервна система; Р15 (Р15.0, 15.1, Р15.2, Р15.3, Р15.4, Р15.5,
Р15.6, Р15.8, Р15.9) Други родови травми; Р22.9
Респираторен дистрес у новороденото, неуточнен; Р27 (Р 27.0, Р27.1, Р27.8, Р27.9) Хронични
болести на дихателните органи, възникващи в
перинаталния период; Р28 (Р28.0, Р28.1, Р28.2,
Р28.3, Р28.4, Р28.5, Р28.8, Р28.9) Други респираторни нарушения, възникваща в перинаталния
период; Р29.8 Други сърдечно-съдови нарушения,
възникващи в перинаталния период; Р35 (Р35.0,
Р35.1, Р35.2, Р35.3, Р35.8, Р35.9) Вродени вирусни
болести; Р36 (Р36.0, 36.1, Р36.2, Р36.3, Р36.4, Р36.5,
Р36.8, Р36.9) Неонатален бактериален сепсис;
Р37 (Р37.0, Р37.1, Р37.2, Р37.3, Р37.4, Р37.5, Р37.8,
Р.37.9) Други вродени инфекциозни и паразитни
болести; Р38. Неонатален омфалит с необилно
или липсващо кървене; Р39 (Р39.0, Р39.1, Р39.2,
Р39.3, Р39.4, Р39.8, Р39.9) Други инфекциозни болести, характерни за перинаталния период; Р52
(Р52.0, Р52.1, Р52.2, Р52.3, Р52.4, Р52.5, Р52.6, Р52.8,
Р52.9) Вътречерепен нетравматичен кръвоизлив
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у плода и новороденото; Р54 (Р54.0, Р54.1, Р54.2,
Р54.3, Р54.4, Р54.5, Р54.8, Р54.9) Други видове
неонатално кървене; Р61 (Р61.0, Р61.1, Р61.2, Р61.3,
Р61.4, Р61.5, Р61.6, Р61.8, Р61.9) Други перинатални хематологични нарушения; Р70 (Р70.0, Р70.1,
Р70.2, Р70.3, Р70.4, Р70.8, Р70.9) Преходни нарушения на въглехидратната обмяна, характерни
за плода и новороденото; Р71 (Р71.0, Р71.1 Р71.2,
Р71.3, Р71.4, Р71.8, Р71.9) Преходни неонатални
нарушения на калциевата и магнезиевата обмяна;
Р74 (Р74.0, Р74.1, Р74.2, Р74.3, Р74.4, Р74.5, Р74.8,
Р74.9) Други преходни неонатални метаболитни
и електролитни нарушения; Р78.3. Неинфекциозна диария у новородено; Р78.8. Други уточнени
разстройства на храносмилателната система в
перинаталния период; Р78.9. Разстройство на
храносмилателната система в перинаталния период, неуточнено; Р80 (Р80.8, Р80.9) Хипотермия
на новородено; Р81 (Р81.0, Р81.8, Р81.9) Други
нарушения на терморегулацията у новороденото; Р83.8 Други уточнени изменения на кожата
и кожните придатъци, характерни за плода и
новороденото; Р83.9. Изменение на кожата и
кожните придатъци, характерни за плода и новороденото, неуточнено; Р90 Неонатални гърчове;
Р91 (Р91.0, Р91.1, Р91.2, Р91.3, Р91.4, Р91.5, Р91.8,
Р91.9) Други нарушения на церебралния статус
у новородено; Р92 (Р92.0, Р92.1, Р92.2, Р92.3,
Р92.4, Р92.9) Проблеми, свързани с храненето
на новородено; Р94 (Р94.1, Р94.2, Р94.3, Р94.9)
Нарушения на мускулния тонус у новородено.
3.3.3. Задължителни диагностично-лечебни
алгоритми:
3.3.3.1. А лгорит ъм за кардио-пулмонална
ресусцитация на новородени деца, приет от
Българската асоциация по неонатология.
3.3.3.2. Алгоритъм за лечение и профилактика
на анемия в неонаталния период.
3.3.3.3. Алгоритъм за диагноза и лечение на
неонаталните инфекции.
3.3.3.4. Алгоритъм за профилактика и лечение
на ретинопатията на недоносеността.
3.3.3.5. Алгоритъм за ентерално хранене на
недоносени деца.
3.3.3.6. Алгоритъм за профилактика с витамин К.
3.3.4. Изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външните взаимодействия:
3.3.4.1. Лекарският състав на отделението за
специални грижи осигурява 24-часови дежурства.
3.3.4.2. Осигурява се 24-часов достъп до лабораторни, рентгенови и имунохематологични
изследвания.
3.3.4.3. Осигурява се възможност за консултации със специалисти – неонатолози от неонатологични отделения от второ или трето ниво
на компетентност.
3.3.4.4. Осигуряват се консултации с други
специалисти (детски хирурзи, детски кардиолози,
офталмолози) – планово и по спешност.
3.3.4.5. Осигурява се транспорт при необходимост – за консултация, изследване или превеждане в друго лечебно заведение – собствен или по
договор с център за спешна медицинска помощ.
3.3.4.6. Осигурява се 24-часова възможност за
поръчка и доставка на кръв и кръвни продукти.
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3.3.5. Изисквания към резултата за осъществяване на дейността.
3.3.5.1. Количествени показатели за годишен
обем на медицинските дейности – най-малко
100 преминали болни годишно.
3.3.5.2. Критерии и показатели за качество на
осъществената медицинска дейност:
3.3.5.2.1. Общи и специализирани показатели
по критериите за достъп до медицинска помощ:
3.3.5.2.1.1. брой пренасочени пациенти поради
недостиг на свободни легла;
3.3.5.2.1.2. брой пациенти, консултирани от
неонатолози или от други специалисти;
3.3.5.2.1.3. брой пациенти транспортирани в
други лечебни заведения за консултация, изследване или превеждане.
3.3.5.3. Показатели за резултатите на осъществената медицинска дейност:
3.3.5.3.1. брой пациенти, изписани здрави;
3.3.5.3.2. брой пациенти, изписани с подобрение;
3.3.5.3.3. брой пациенти, изписани без подобрение;
3.3.5.3.4. ранна неонатална смъртност;
3.3.5.3.5. късна неонатална смъртност;
3.3.5.3.6. постнеонатална смъртност;
3.3.5.3.7. нозокомиални инфекции (на 1000
леглодни);
3.3.5.3.8. брой и относителен дял на пациенти
с усложнения по време на болничния престой;
3.3.5.3.9. използваемост на болничните легла
за новородени деца;
3.3.5.3.10. оборот на болничните легла за
новородени деца;
3.3.5.3.11. среден брой леглодни.
4. Неонатален транспорт.
4.1. Вътрешноболничен неонатален транспорт – транспорт на новородени деца от родилна
зала към отделение за интензивно лечение или
за специални грижи. Основни изисквания:
4.1.1. Осигурена съвместимост между размерите на инкубатора и асансьорните кабини.
4.1.2. Транспортен инкубатор, оборудван с
транспортен респиратор – механична вентилация, циклирана по време, с ограничено налягане
и положително налягане в дихателните пътища
(СРАР).
4.1.3. Допълнително оборудване с неонатален
балон и маска, бутилка с кислород и сгъстен
въздух.
4.2 . Меж д у б о л н и чен не он ат а лен т р а нс порт. Основни изисквания:
4.2.1. Оптимална подготовка за транспорт
и стабилизиране на състоянието – осигуряване
на респираторно подпомагане и/или кислородолечение, когато това е необходимо, периферен
или централен венозен път, достигане на нормална сърдечна честота, стабилна транскутанна
сатурация.
4.2.2. Осигуряване на топлинен комфорт.
4.2.3. Наблюдение от квалифициран персонал.
4.2.4. Транспортиращият лекар попълва протокол за състояние на новороденото дете преди,
по време на транспорта и след транспорта.
4.2.5. Родителите (настойниците) подписват
информирано съгласие за транспорта.
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4.3. Индикации за транспорт:
4.3.1. всичк и състояни я на новороденото
дете, налагащи превеждане от неонатологично
отделение, първо ниво, в неонатологично отделение, второ и трето ниво, съобразно обема на
дейностите и нозологичната категория;
4.3.2. всички състояния на новороденото дете,
налагащи превеждането му от неонатологично
отделение, второ ниво, в неонатологично отделение, трето ниво, съобразно обема на дейностите
и нозологичната категория;
4.3.3. всички състояния на новороденото дете,
налагащи превеждането му в кардиологично или
кардиохирургично отделение;
4.3.4. всички състояния на новороденото дете,
налагащи превеждането му в специализирано
отделение по детска хирургия;
4.3.5. всички случаи, когато независимо от
възможния обем на дейностите в изпращащото
звено лекарският екип преценява, че са изчерпани възможностите на звеното в диагностично
или терапевтично отношение;
4.3.6. необходимост от превеждане на недоносени деца за диагноза и лечение на ретинопатия
на недоносеността.
4.4. Организация на транспорта и оборудване:
4.4.1. Извършва се от персонал на структура
по неонатология с транспорт от съответните лечебни заведения или от специализираните екипи
на центровете за спешна медицинска помощ.
4.4.2. Оборудване:
4.4.2.1. интензивен транспортен инкубатор с
респиратор за конвенционална механична вентилация на новородени деца в случаите, когато
тя е показана по време на транспорта;
4.4.2.2. транспортен инкубатор с възможност
за кислородолечение;
4.4.2.3. кислородни бутилки с редуцирвентил;
4.4.2.4. аспиратор;
4.4.2.5. монитор с акумулаторна батерия за
сърдечна и дихателна честота, както и пулсо
ксиметрия;
4.4.2.6. инфузионна помпа с автономно захранване.
4.4.3. Изисквания към провеждане на транспорта:
4.4.3.1. Мониторират се дишане, сърдечна
честота, транскутанна кислородна сатурация.
4.4.3.2. Наблюдават се цвят на кожата и реактивност.
4.4.3.3. Проследяват се и се адаптират парамет
рите на респиратора – кислородна концентрация,
върхово инспираторно налягане, позитивно налягане в края на експириума.
4.4.3.4. Осигурява се кислородотерапия при
пациенти на спонтанно дишане.
4.4.3.5. Осигурява се надежден венозен път и
добра фиксация на трахеалната тръба.
4.4.3.6. Необходимо оборудване с лекарствени
продукти, консумативи и инструменти за транспорт: глюкоза 5 %, 10 %, 20 %; натриев хлорид
0,9 % разтвор; натриев бикарбонат 8,4 %; адреналин амп. 1 мг/1 мл; калциев глюконат 10 %;
фурантрил; витамин К; фенобарбитал; диазепам;
спринцовки; удължители; ендотрахеални тръби;
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аспирационни катетри; ларингоскоп; щипка
тип „Мажил“; неонатален балон с маска или
неонатален ресусцитатор.
5. Документация, характерна за специалността.
5.1. Протоколи.
5.1.1. Протокол за приемане на здраво новородено дете:
5.1.1.1. Здравите новородени деца се превеждат
от родилна зала в структура по неонатология
два часа след раждането, придружени от акушерка. Рисковите деца се превеждат веднага
или по преценка на педиатъра или неонатолога,
придружени от акушерка и/или лекар (педиатър
или неонатолог). В нейно присъствие приемащата детска акушерка е длъжна да провери за
съвпадение между:
5.1.1.1.1. данните от история на раждането
(ИР) и данните на детето: № на детето, тегло,
ръст и обиколка на главата, пол;
5.1.1.1.2. данните от история на раждането
и данните от история на новороденото: име на
родилката, данни от документа за самоличност,
дата и час на раждане, номерата (№ на бебето,
№ на ИР), тегло, ръст, обиколка на главата, пол,
механизъм на раждане.
5.1.1.2. Акушерски грижи и манипулации при
приемане на новороденото:
5.1.1.2.1. Първи тоалет на бебето:
5.1.1.2.1.1. под течаща вода с подходяща температура с бебешки сапун се отмиват остатъци
от кръв, верникс и други материи;
5.1.1.2.1.2. новороденото се подсушава с чиста
топла пелена.
5.1.1.2.2. Тоалет на пъпния остатък:
5.1.1.2.2.1. Отстранява се стерилната марля,
поставена в РЗ.
5.1.1.2.2.2. Върху пъпния остатък се накапва
Sp. vini 95 %.
5.1.1.2.2.3. При нуж да (високок лампирана
пъпна връв) под пъпната клампа се поставя
стерилен копринен конец.
5.1.1.2.3. Почистване на гънките на бебето с
тупфер, натопен в стерилно олио.
5.1.1.2.4. Проверяване за анално отвърстие
(измерване на ректална температура) и се отбелязва в листа времето на отделяне на първия
мекониум.
5.1.1.2.5. Сондиране на хранопровод.
5.1.1.3. Новороденото се облича с дрешки/пелени и се поставя в количка или само с памперс
в предварително затоплен инкубатор.
5.1.1.4. Изпълняват се назначенията на неонатолога/педиатъра: изследвания, терапия.
5.1.1.5. Новороденото се записва в приемния
журнал и се регистрира в електронния регистър
на новородените деца в Република България.
5.1.1.6. Всички новородени деца подлежат на
активно наблюдение два часа след приемането.
Следи се: телесна температура, кървене от пъпния остатък, повръщане или други отклонения
от нормата.
5.1.2. Протокол за провеждане на офталмологичен скрининг и поведение при ретинопатия
на недоносеното дете:
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5.1.2.1. Показания за провеждане на офталмологичен скрининг на недоносените деца:
5.1.2.1.1. Недоносени деца с тегло при раждане < = 1800 г и гестационна възраст < = 32
седмици.
5.1.2.1.2. Всички новородени деца, при които
е провеждана механична вентилация повече от
72 часа или кислородотерапия повече от 30 дни.
5.1.2.2. Време на извършване на прегледите:
5.1.2.2.1. Първи преглед на 4 седмици постнатална възраст или 32 – 34 седмица постконцепционна възраст.
5.1.2.2.2. Следващи прегледи: ако няма ROP
(съдовете са в зона 2В) – след 3 седмици, ако
съдовете не са достигнали зона 2В – след 1 седмица; ако има лека ROP – през 1 – 3 седмици
до завършване на васкуларизацията на зона 3;
ако има предпрагова ROP – 1 път седмично;
ако премине в регрес, се контролира до васкуларизация на зона 3; ако прогресира до прагова
ретинопатия, се провежда криотерапия.
5.1.2.3. Показания за провеждане на криотерапия/лазертерапия:
5.1.2.3.1. при прагова ROP;
5.1.2.3.2. до 3 дни след диагностицирането на
ретинопатията.
5.1.2.4. Провеждане на криотерапия: в операционна зала, с максимална медикаментозна
мидриаза и локална анестезия под наблюдение
от анестезиолог поради възможен стрес от лечението. Обща анестезия се дава по преценка
под наблюдение на неонатолог.
5.1.2.5. Следоперативният контрол и последващите прегледи се извършват от наблюдаващите
офталмолози.
5.1.2.6. Информиране на родителите:
5.1.2.6.1. Неонатологът информира родителите
за важността от първия офталмологичен преглед
при раждане на дете от рисковия контингент.
5.1.2.6.2. Офталмологът информира родителите след всеки преглед за състоянието, прогнозата,
възможностите за лечение, важността на своевременния контрол и тежестта на възможните
усложнения.
5.1.2.7. Задължения на неонатолога:
5.1.2.7.1. да определи новородените деца, които
подлежат на офталмологичен скрининг;
5.1.2.7.2. да попълни карта за дете от рисков
контингент в 3 екземпляра: 1 за офталмолога,
1 за история на заболяването (ИЗ) на детето и
един за родителите, който се предава заедно с
епикризата;
5.1.2.7.3. да насрочи и организира първия
офталмологичен преглед и да информира родителите за нуждата от него;
5.1.2.7.4. при изписване на детето или преместване в друго лечебно заведение заедно с
епикризата да предоставя и попълнената карта
за рисковите фактори и за резултатите от офталмологичния контрол.
5.1.2.8. Задължения на офталмолога:
5.1.2.8.1. след всеки преглед да попълва карта
за офталмологичен статус и да насрочва дата за
следващия преглед;
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5.1.2.8.2. при диагностицирана ROP да проведе
или организира провеждане на криотерапия или
лазертерапия до 3 дни;
5.1.2.8.3. съобщаване на родителите на датата
и мястото на следващия преглед, когато предстои
изписване на детето от неонатологично отделение;
5.1.2.8.4. при прекратяване на наблюдението
да насрочи преглед на едногодишна възраст;
5.1.2.8.5. да информира родителите и да поддържа постоянен контакт с тях.
5.1.3. Други протоколи, задъл ж ителни за
неонатологичните отделения, първо, второ и
трето ниво, приети от Българската асоциация
по неонатология или разработени в съответните
лечебни заведения.
5.2. Интензивен лист на новородено дете – използва се задължително за всяко дете на интензивно легло. Съдържа следните основни параметри:
5.2.1. показатели от мониторния контрол:
сърдечна честота, дихателна честота, артериално
налягане и транскутанна кислородна сатурация;
5.2.2. телесна температура;
5.2.3. отчитане на диурезата през 3 – 6-часови
интервали;
5.2.4. показатели от К АС;
5.2.5. параметри на механична вентилация или
друго респираторно подпомагане, включително
кислородно обогатяване;
5.2.6. вливане на кръв и кръвни съставки;
5.2.7. медикаментозно лечение и извънредни
медикаменти, приложени по спешност.
5.3. История на новородено дете.
5.4. История на заболяване на новородено дете.
5.5. Епикриза на новородено дете.
5.6. Образци на документи:
5.6.1. Образец на информирано съгласие за
родители на здраво новородено дете:
„ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА РОДИТЕЛИ НА ЗДРАВО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ
За вашето дете ще бъдат положени грижи в
рамките на около 72 часа след раждането.
Те включват:
1. Оценка на състоянието на детето непосредствено след раждането.
2. Подробен преглед от лекар педиатър в
родилна зала.
3. Ежедневен преглед от педиатър или неонатолог.
4. Ежедневен хигиенен тоалет.
5. Дохранване при необходимост.
6. Обучение и подпомагане на майката при
кърмене.
7. Имунизации съгласно Имунизационния
календар на Република България (срещу хепатит
В и туберкулоза).
8. Вземане на кръв за изследване за масов
неонатален скрининг (фенилкетонурия, хипот и реои дизъм и вродена на дбъбречнокорова
хиперплазия).
Скринингът е задължителен за всички новородени деца в Република България.
Имунизациите са задължителни за всички
новородени деца в Република България, които
нямат противопоказания за тях.
Съгласни сме на детето ни да бъдат приложени всички необходими диагностични и лечебни
процедури, които са в интерес на здравето му.
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(Изисква се подпис на поне един от родителите
или настойниците на новороденото дете)
Майка:
(три имена)
Баща:
(три имена)
Дата:
Подпис:
Не сме съгласни:
Майка:
(три имена)
Баща:
(три имена)
Дата:
Подпис:
Лекар:
(име и подпис)“
5.6.2. Образец на информирано съгласие
за родителя/настойника на новородено дете с
необходимост от интензивно лечение или специални грижи:
„ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИК А НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ
С НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ
Вашето дете е рисково новородено дете. Степента на риска се определя от възможностите за
адаптация към живот извън утробата на майката.
Рисковите новородени деца са:
1. Преждевременно родени деца – преди 37
гестационна седмица с адекватно тегло за гестационната възраст.
2. Преждевременно родени деца – преди 35
гестационна седмица с ниско или изключително
ниско тегло.
3. Новородени деца с усложнения по време
на раждането – перинатална асфиксия.
4. Новородени деца на майки с диабет, друга
ендокринна патология и от патологично протек
ла бременност.
5. Новородени деца с данни за майчино-фетална инфекция.
6. Новородени деца от непроследявана бременност.
7. Новородени деца от многоплодна бременност.
8. Новородени деца с вродени аномалии.
Новородените деца, при които след раждането се установява забавена сърдечно-белодробна
адаптация, се насочват към интензивните сектори
на неонатологичните отделения.
Интензивното лечение представлява комплекс
от животоспасяващи процеду ри и дейности,
които се извършват от висококвалифицирани
екипи от неонатолози, консултанти от различни
специалности с педиатрична насоченост и други
специалисти, медицински сестри и акушерки.
Провежда се механична вентилация, мониторен
контрол на основните жизнени показатели и
парентерално хранене.
Специалните грижи са комплекс от дейности,
които се прилагат в случаи, когато има умерено изразени нарушения в общото състояние на
новороденото дете и те обикновено включват:
мон и т орно набл юден ие, к ис лородолечен ие,
включване на венозни вливания, лечение с антибиотици, хранене със сонда и др.
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При новородените деца с изразена жълтеница
се прилагат различни методи на лечение – вливания на течности и биопродукти, фототерапия,
а когато жълтеницата е тежка и се дължи на
несъвместимост между кръвните групи на майката и детето, се прилага специална процедура – обменно кръвопреливане.
Съобразно тежестта на заболяването се налага различен по продължителност болничен
престой, при децата с много ниско тегло може
да достигне и до 6 месеца. Късните последици от
повечето заболявания на рисковите новородени
деца се дължат на основното заболяване, като
информация за това се получава ежедневно от
лекуващия лекар и след цялостното диагностично
уточняване.
Сърфактант лечението е животоспасяващо
средство, което се прилага по спешност при
деца с тежка дихателна недостатъчност поради
първичен или вторичен недостиг на сърфактант.
При недоносените деца се провеждат редовно ултразвукови изследвания на мозъка, както
и проследяване състоянието на очите, което
започва след едномесечна възраст.
Възможни усложнения по време на престоя
в неонатологичното отделение са: пневмоторакс
(колабиране на белия дроб поради навлизане на
въздух в плеврата), пневмония, анемия, шокови
състояния, мозъчни кръвоизливи и смъртен изход.
При рисковите новородени деца се наблюдават
и късни усложнения:
1. Продължителна необходимост от кислород.
2. Хронична белодробна болест на недоносеното дете.
3. Увреждане на зрението и слуха.
4. Неврологични усложнения – детска церебрална парализа.
5. Изоставане в развитието.
Съгласни сме при необходимост да бъдат
използвани кръв и кръвни продукти, ако това
е преценено като необходимо от лекуващите
лекари.
Получил/а съм достатъчно информация за
причините, които налагат кръвопреливане.
Разяснена ми е целта на преливането и очак
ваният резултат.
Разяснено ми е, че при преливането на кръв
и кръвни съставки независимо от всички предприети мерки е възможно да възникнат ранни
или късни реакции и усложнения.
Разяснени са съществуващите алтернативи,
техните възможности и последствия, произтичащи от тях.
Съгласни сме при необходимост да бъдат
извършени рентгенови изследвания.
При всички новородени деца се провежда
скрининг за вроден хипотиреоидизъм, фенилкетонурия и вродена надбъбречнокорова хиперплазия.
С ъгласно И м у н иза ц ион н и я к а лен дар на
Република България на имунизация подлежат
всички новородени. При недоносените деца и
тези със сериозни заболявания имунизациите
се отлагат, като това ще Ви бъде разяснено от
лекуващия лекар.
Съгласни сме на детето ни да бъдат приложени всички необходими диагностични и лечебни
процедури, които са в интерес на здравето му.
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(Изисква се подпис на поне един от родителите
или настойниците на новороденото дете)
Майка:
(три имена)
Баща:
(три имена)
Дата:
Подпис:
Не сме съгласни.
Майка:
(три имена)
Баща:
(три имена)
Дата:
Подпис:
Лекар:
(име и подпис)“
5.6.3. Образец на протокол за изследване на
дете от рисковия контингент за ретинопатия на
недоносеното:
„ПРОТОКОЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕ
ОТ РИСКОВИЯ КОНТИНГЕНТ ЗА РЕТИНОПАТИЯ НА НЕДОНОСЕНОТО
Дете:
Майка:
Адрес:
АГ Болница ИЗ №
Дата на раждане: .............................................
Изписан на ........................................................
I. Анамнестични данни:
1. Тегло при раждане (грама)
2. Гестационна възраст (седмици)
3. Пол: мъж/жена
4. Многоплодна бременност: да/не; брой деца:
5. Апгар на 1 мин.: ……....... 3 мин.: ………......
5 мин.: ………....15 мин.: ……….....
6. Перинатални усложнения:
ППОМ (часа)
Оперативно родоразрешение
Други
II. Протичане на бременността:
1. прееклампсия: да/не
2. вътреутробно изоставане в растежа
3. заболявания, инфекции.
III. Усложнения на постнаталния период:
1. РДС: да/не
2. Апнеи: да/не
3. ПАК: да/не
4. Анемия: да/не
5. Мозъчен кръвоизлив: да/не
6. Бронхопулмонална дисплазия: да/не
7. Инфекции (МФИ, сепсис): да/не
8. Неонатални гърчове.
IV. Продължителност на кислородотерапията
и вентилацията:
Дни и доза на кислородотерапията
Механична вентилация: продължителност
в часове
Назален СРАР: продължителност в часове
Назална вентилация: продължителност в
часове.
V. Хемотрансфузии: брой, количество
VI. Обменно кръвопреливане
VII. Фототерапия (дни)
VIII. Сърфактант
IX. Дексаметазон:
антенатално: да/не
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постнатално: да/не
X. Резултат от офталмологичния преглед
XI. Определяне на дата за контролен преглед
XII. При проведено лечение отразяване на
вида на извършените терапевтични процедури.“
5143

НАРЕДБА № 15
от 28 юли 2014 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Ревматология“
Член единствен. С наредбата се утвърждава медицинският стандарт „Ревматология“
съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
и отменя Наредба № 29 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
(обн., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 92
от 2010 г.).
§ 2. Указания по прилагането на наредбата
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 3. Стандартните и специфичните изисквания за оборудване и апаратура, определени
в приложението към член единствен, ако не
могат да бъдат осигурени за всяка структура,
следва да бъдат осигурени в лечебното заведение в брой и по специфика, достатъчни за
обезпечаване изпълнението на изискванията
за компетентност и обем дейност на всяка
от структурите от съответните нива на компетентност.
§ 4. (1) Когато лечебните заведения за болнична помощ не разполагат със структура по
клинична лаборатория, те следва да осигурят
осъществяването на дейност по клинична
лаборатория от съответното ниво, определено
с този стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с
клинична лаборатория – структура на друго
лечебно заведение.
(2) В случаите по ал. 1 лабораторията, с
която е сключен договорът, следва да бъде
разположена на територията на болницата. С
договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична
лаборатория за нуждите на структурата по
ревматология.
(3) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура на лечебно заведение
за извънболнична помощ, тя следва да отговаря на изискванията за съответното ниво
болнична структура по клинична лаборатория
съгласно медицинския стандарт „Клинична
лаборатория“.
Министър:
Таня Андреева
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Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„РЕВМАТОЛОГИЯ“
Г л а в а

п ъ р в а

ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИК А НА КЛИНИ ЧН АТА МЕДИЦ ИНСК А СПЕЦИ А ЛНОСТ „РЕВМАТОЛОГИЯ“
Раздел І
Дефиниция, основни цели и задачи на клинич
ната медицинска специалност „Ревматология“
1. Ревматологията е специалност с интернистична насоченост и интердисциплинарен
обхват. Ревматологията обхваща разпознаване,
диагностициране, консервативно лечение,
както и рехабилитация и профилактика на
заболяванията на опорно-двигателния апарат
и съединителната тъкан. Отличителна черта
на специалността е наличието на припокриващи се области със значителен брой други
интернистични, хирургични и терапевтични
специалности, отразени по-долу.
2. Основни задачи на медицинската специалност „Ревматология“ са профилактиката,
диагностиката, лечението и рехабилитацията
на пациенти със следните ревматични болес
ти: възпалителни и дегенеративни ставни
заболявания, заболявания на съединителната
тъкан, болести на костите, болести на меките
тъкани, болести, причинени от кристали, и
наследствени болести на опорно-двигателния
апарат.
3. Ревматичните болести включват следните
основни групи заболявания:
3.1. Възпалителни ставни заболявания:
3.1.1. Автоимунни: ревматоиден артрит,
синдром на Фелти, синдром на Щил, ювенилен хроничен артрит, болест на Бехтерев,
псориатичен артрит, артрити при хронични
ентероколити (улцерозен колит, болест на
Крон) и др.
3.1.2. Свързани с инфекция реактивни артрити: инфекциозни артрити (бактериални, вирусни, гъбични, паразитни), реактивни артрити
(ревматизмус верус, синдром на Райтер – след
ентероколитна или уро-генитална инфекция,
след преболедуване от други инфекции и др.).
3.1.3. Свързани с директна инфекция в
ставите – инфекциозни артрити.
3.2. Системни заболявания на съединителната тъкан – системен лупус еритоматозус,
системна склеродермия, полимиозит/дерматомиозит, системни васкулити, синдром на
Сьогрен, припокриващи синдроми.
3.3. Болести, причинени от кристали – подагра, хондрокалциноза (апатитна и оксалатна
болест) и др.
3.4. Дег ен е р ат и вн и с т а вн и з аб о л я в ания – първична и вторична остеоартроза.
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3.5. Болести на извънставните меки тъкани – ентезопатии, тендинити, теносиновити,
бурсити, периартрити, фасциити, апоневрозити, полимиалгиа ревматика, фибромиалгичен
синдром, паникулити, релапсиращ полихондрит, периодична болест и др.
3.6. Болест и на кост и те – остеопороза
(първична и вторична), остеомалация, алгодистрофия, асептични остеити (болест на
Пейджет), остеонекрози и др.
3.7. При злокачествени тумори и свързани
с тях ставни оплаквания – паранеопластични
синдроми.
3.8. Ставни прояви в хода на неревматични
болести – сепсис, туберкулоза, ендокринни и
други болести.
3.9. Други ревматични болести – хипермобилен синдром, болести, свързани с недостатъчност на съединителната тъкан, болест на
Марфан, болест на Елер-Данлос, остеогенезис
имперфекта и др.
4. Основни цели на специализацията по
ревматология са придобиване на необходимите теоретични знания и практически умения
за осъществяване на качествена медицинска
дейност за постигане на очаквания терапевтичен ефект.
Раздел ІІ
Дефиниране на ключовите елементи на ле
чебно-диагностичните и профилактичните
процеси в областта на ревматологията
1. Осъществявани дейности:
1.1. Снемане на анамнеза и провеждане
на обстоен физикален преглед на пациента.
1.2. Поставяне на първична диагноза,
определяне на диференциално-диагностичен
план и необходимост от прилагането на допълнителни диагностични методи.
1.3. Провеждане на лечение на пациенти
с ревматологични заболявания и определяне на необходимостта от рехабилитационни
мероприятия.
1.4. Диагностициране, лечение, рехабили тац и я и п рофи лак т ика на пац иен т и с
ревматични болести в лечебни заведения за
извънболнична и болнична помощ може да
осъществява само лекар с придобита специалност „Ревматология“.
1.5. При системни прояви и съмнение за
комбиниране, съчетаване или припокриване на
симптомите с тези на друга болест лекуващият
ревматолог трябва да осъществи консултации
със съответните специалисти. Преценява се
дали лечението да продължи под контрола на
ревматолог, или на лекар с друга специалност
и да насочи пациента към съответното лечебно
заведение за извънболнична или болнична
медицинска помощ.
1.6. Лечебно-диагностичните и профилактичните дейности в специалността „Ревматология“ се осъществяват при спазване на
въведените с настоящия стандарт задължи-
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телни изисквания за лечебните заведения
за извънболнична медицинска помощ и за
структурите по ревматология на лечебните
заведения за болнична помощ.
2. Структури:
Болните с ревматични болести подлежат
на лечение във:
2.1. Лечебни заведения за извънболнична
медицинска помощ – амбулатории за специализирана медицинска помощ (индивидуални и
групови практики по ревматология; медицински центрове и диагностично-консултативни
центрове, в които има лекар с придобита
специалност по ревматология).
2.2. Лечебни заведения за болнична помощ – със специализирани отделения/клиники по ревматология.
3. Основни правила за взаимодействие
между структурите по т. 2 при провеждане
на лечението:
3.1. Когато при лечението на ревматично болните в извънболничната медицинска
помощ не може да се постигне очакваният
терапевтичен ефект, пациентите се насочват
за хоспитализация.
3.2. Общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и
лекари с придобити други специалности насочват пациенти за консултация, амбулаторно
лечение и преценка на необходимостта от
болнично лечение към лекари с придобита
специалност по ревматология от цялата страна.
3.3. Пациентите могат да пост ъп ят за
хоспитализация в специализирана структура
по ревматология на болница само след консултация и преценка от лекар с придобита
специалност по ревматология, работещ в
същата структура.
3.4. Пациенти с ревматологични заболявания се насочват за хоспитализация в специализираните структури по ревматология
след определен обем изследвания, включващ
клинико-лабораторни изследвания, имунологични изследвания, образна диагностика
(рентгеново изследване, компютър-томографско изследване и ядрено-магнитен резонанс
при необходимост).
3.5. След изписването на пациента от
структурата по ревматология към съответното лечебно заведение проследяването се
осъществява от лекар с придобита специалност по ревматология от лечебни заведения
за извънболнична помощ и ОПЛ.
Раздел ІІІ
Изисквания за професионална компетентност
за практикуване на специалността „Ревмато
логия“ в лечебни заведения за извънболнична
и болнична медицинска помощ
1. За практикуване на специалността „Ревматология“ е задължително лекарите, работещи в лечебните заведения за извънболнична
помощ, да имат придобита специалност по
ревматология.
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2. В клиника/отделение по ревматология
на лечебно заведение за болнична помощ:
2.1. Началникът на клиниката/отделението задължително трябва да има придобита
специалност по ревматология.
2.2. Началникът на клиниката трябва да
бъде хабилитирано лице.
2.3. Препоръчително е повече от половината работещи лекари в структурата да са с
придобита специалност по ревматология.
2.4. За осъществяване на някои медицински
дейности, определени от този стандарт като
високоспециализирани, е необходимо допълнително обучение и наличие на съответния
сертификат/удостоверение или друг документ
за придобита допълнителна квалификация при
спазване на изискванията на Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от
2007 г.).
2.5. Дейности в областта на ревматологи ята могат да осъществяват и лекари с
придобита медицинска специалност, различна
от ревматологията, лекари без специалност
и специализанти по ревматология, но само
под надзора и ръководството на специалист
по ревматология.
3. Поддържането на квалификацията на
специалистите по ревматология се гарантира с участие в системата за продължаващо
обучение.
Раздел ІV
Гранични области на клиничната медицинска
специалност „Ревматология“
1. Като интердисциплинарна медицинска
специалност ревматологията има гранични и припокриващи се територии с всички
медицински специалности с терапевтична
насоченост (вътрешни болести, кардиология,
пневмология, гастроентерология, нефрология, ендокринология и болести на обмяната,
клинична хематология) и значителен брой
други медицински специалности – ортопедия и травматология, клинична имунология,
неврология, кожни и венерически болести,
очни болести, лицево-челюстна хирургия,
медицинска генетика и др.
2. В най-голяма степен ревматологията има
общи гранични и интердисциплинарни аспек
ти със следните медицински специалности:
2.1. Ортопеди я и т равматологи я – при
диагностицирането и лечението на дегенеративните и мекотъканните ставни заболявания
и насочване за оперативно лечение.
2.2. Физикална и рехабилитационна медицина – през периода на активното лечение и
долекуване на ревматично болните пациенти.
2.3. Клинична имунология – при диагностициране на системните и възпалителните
ставни заболявания.
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2.4. Неврология – при диагностициране и
лечение на болестите на гръбнака, болките в
гърба и централно-мозъчни и периферни неврологични прояви на системните заболявания.
2.5. Ендокринология и болести на обмяната – при диагностициране и лечение на
остеопорозата.
3. При наличието на клинични прояви,
характерни за медицинските специалности по
т. 2, в някои случаи се налага пациентите да
се консултират със съответните специалисти
по преценка на лекуващия ревматолог.
4. Независимо от системните прояви лекуващият ревматолог е основният организатор, реализатор и носител на отговорността
на всички етапи на лечебно-диагностичния
процес.
5. След преценка на лекуващия ревматолог и консултиращия специалист, че водеща
е друга, а не ревматичната болест, болният
трябва да бъде насочен към съответно лечебно заведение от извънболнична помощ или
към съответна клиника или отделение на
болнично заведение и лечението да продължи
под контрола на съответните специалисти в
извънболничната или болничната медицинска
помощ по тяхна преценка.
Г л а в а

в т о р а

НИВА Н А КОМПЕТЕНТНОСТ И ОБЕМ
НА ДЕЙНОСТТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА В
СТРУКТУРИ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
Раздел І
Изисквания за осъществяване на специал
ността „Ревматология“ в извънболнични
условия – ревматологична амбулатория
1. Ревматологичният кабинет в амбулаторията е най-малката структура, осъществяваща дейност в областта на медицинската
специалност.
2. Изисквания за ревматологичен кабинет.
Състои се от:
2.1. Лекарски кабинет:
2.1.1. Дейности, извършвани от лекаря в
лекарския кабинет – лекарят с придобита
специалност по ревматология снема анамнеза,
физикален статус, извършва преглед, попълва
медицински документи, назначава изследвания, определя лечение, извършва вътреставни
и периставни терапевтични и диагностични
манипулации и обучение на болния.
2.1.2. Санитарно-хигиенни изисквания – лекарският кабинет трябва да има мивка с
течаща вода, лекарско бюро, столове, шкаф
за документи, медицинска кушетка, масичка
за извършване на манипулации, закачалка.
2.1.3. Оборудване с апаратура, медицински
изделия и лекарствени продукти в лекарския
кабинет:
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2.1.3.1. Спешен шкаф с лекарствени продук
ти, спринцовки и игли; инфузионни разтвори,
дезинфекциращ разтвор за почистване на кожата, ръстомер, кантар, мек шивашки метър,
ъгломер, неврологично чукче, есмарх, бинтове,
памук, бъбрековидно легенче, шпатули.
2.1.3.2. Светлинен микроскоп с предметни
стъкла.
2.1.3.3. А парат за елек т рокардиог рами
(ЕКГ).
2.1.3.4. Набор за овладяване на животозастрашаващи състояния.
2.1.3.5. Компютър с принтер.
2.1.4. Медицински документи – амбулаторен журнал, рецепти, направления за назначаване на лабораторни и рентгенови изследвания.
2.2. Чакалня.
2.3. Санитарен възел.
Раздел ІІ
Изисквания за осъществяване на специалност
та „Ревматология“ в структури от І ниво на
компетентност в болнични лечебни заведения
От І ниво на компетентност по ревматология могат да бъдат клиники/отделения
по ревматология в болници за долекуване
и продължително лечение/долекуване, продължително лечение и рехабилитация, които
отговарят на изискванията на този раздел.
1. Изисквания:
1.1. Клиниката/отделението се разкрива
като самостоятелна структу ра в болници
за долекуване и продължително лечение/
долекуване, продължително лечение и рехабилитация.
1.2. Отделение по ревматология може да се
разкрие към клиника по вътрешни болести и
то трябва да е най-малко с 4 легла. Дейности
по ревматология могат да бъдат осъществявани
в клиника/отделение по вътрешни болести и
без да се разкрива обособена структура по
ревматология, като поне 4 легла от клиниката/
отделението по вътрешни болести са определени за ревматологичната дейност.
1.3. В случаите по т. 1.1 и 1.2 болницата за
долекуване и продължително лечение/долекуване, продължително лечение и рехабилитация трябва да притежава на територията си
собствени отделение по образна диагностика
и отделение по физикална и рехабилитационна медицина, а също и да осигури достъп
до медико-диагност и чна лаборатори я – в
структурата на болницата или по договор.
2. Структурата по ревматология се състои
от:
2.1. Диагностично-консултативен кабинет.
2.2. Болнични стаи.
2.3. Манипулационна.
2.4. Лекарски кабинети.
2.5. Кабинет на дежурния лекар.
2.6. Сестринска стая.
2.7. Столова.
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2.8. Кухненски бокс.
2.9. Складови помещения.
2.10. Санитарни възли (вкл. баня) за пациенти и служители.
3. Оборудване:
3.1. манипулационна – работни плотове,
шкафове, кушетка, столове, спешен шкаф,
хладилник, набор за овладяване на животозастрашаващи състояния;
3.2. кислородни бутилки.
Раздел ІІІ
Изисквания за осъществяване на специалност
та „Ревматология“ в структури от ІІ ниво на
компетентност в болнични лечебни заведения
От ІІ ниво на компетентност по ревматология могат да бъдат клиники/отделения по
ревматология в болници за активно лечение,
които отговарят на изискванията на този
раздел.
1. Изисквания:
1.1. Клиниката/отделението се разкрива
като самостоятелна структура в болници за
активно лечение.
1.2. Отделение по ревматология може да
се разкрие към клиника по вътрешни болести
или кардиология и то трябва да е най-малко
с 4 легла. Дейности по ревматология могат да
бъдат осъществявани в клиника/отделение по
вътрешни болести или кардиология и без да
се разкрива обособена структура по ревматология, като поне 4 легла от клиниката/отделението по вътрешни болести или кардиология
са определени за ревматологичната дейност.
1.3. Болницата за активно лечение, в която
е разкрита структура по ревматология, трябва
да притежава на територията си собствени:
отделение по образна диагностика и отделение
по физикална и рехабилитационна медицина,
а също и да осигури достъп до медико-диагностична лаборатория – в структурата на
болницата или по договор.
1.4. В отделението по образна диагностика
по т. 1.3 трябва да има рентгенов апарат и
компютърен томограф.
2. Структурата по ревматология трябва да
отговаря на всички изисквания за структурите от І ниво на компетентност, както и да
разполага със:
2.1. Апарат за ЕКГ.
2.2. Ехографски кабинет с апарат, подходящ
за изследване на стави.
3. В структурата по ревматология може
да се осъществява и дейност по интензивни
грижи, като за нуждите на същата се:
3.1. обособяват най-малко 4 легла;
3.2. осигуряват монитори за проследяване
на основните жизнени показатели, аспиратор,
апаратура за кардиоваскуларна ресусцитация,
перфузори или инфузионни помпи;
3.3. кислородна инсталация с изводи за
кислород над болничните легла.
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Раздел ІV
Изисквания за осъществяване на специал
ността „Ревматология“ в структури от ІІІ
ниво на компетентност в болнични лечебни
заведения
От ІІІ ниво на компетентност по ревматология могат да бъдат клиники/отделения
по ревматология в болници за активно лечение, които отговарят на изискванията на
този раздел.
1. Изисквания:
1.1. Клиниката/отделението се разкрива
като самостоятелна структура в болници за
активно лечение.
1.2. Болницата за активно лечение, в която
е разкрита структура по ревматология, трябва
да притежава на територията си собствени:
клиника/отделение по образна диагностика;
лаборатория по клинична имунология; отделение по физикална и рехабилитационна
медицина, а също и да осигури достъп до
медико-диагностична лаборатория – в структурата на болницата или по договор.
1.3. В клиниката/отделението по образна
диагностика по т. 1.2 трябва да има рентгенов
апарат, компютърен томограф. Предимство
е наличието на ядрено-магнитен резонанс.
1.4. В медико-диагностичната лаборатория
по т. 1.2 трябва да има възможност за изследване на ставна течност – кристали, брой
клетки, диференциално броене и др.
2. Структурата по ревматология трябва да
отговаря на всички изисквания за структурите от ІІ ниво на компетентност, както и да
разполага със:
2.1. манипулационна за вътреставни и
периставни манипулации;
2.2. манипулационна за извършване на
ставна биопсия, кожно-мускулна биопсия,
лаваж на става и др.
3. В структурата по ревматология може
да се извършва обучение на студенти и специализанти.
Раздел V
Общи изисквания за работещите в структура
по ревматология
1. Ревматологичен кабинет в амбулатория
за извънболнична медицинска помощ:
1.1. Лекар с придобита специалност по ревматология. Носи отговорност за медицинските
дейности, които осъществява по отношение
на пациента, от момента на първия преглед.
Определя изследванията, поставя диагнозата
и провежда лечението до момента, в който
пациентът бъде насочен за наблюдение към
общопрактикуващия лекар или за хоспитализация в болница за активно лечение или
за долекуване, продължително лечение или
рехабилитация.
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1.2. Медицински специалист с професионална квалификация „медицинска сестра“:
1.2.1. Препоръчително е да е проведена
допълнителна к ва лификаци я в к линика/
отделение по ревматология и да е получен
сертификат от медицински университет.
1.2.2. Назначава се по преценка на ревматолога.
1.2.3. Работи под контрола и ръководството
на лекаря.
2. Болнична структура с І ниво на компетентност:
2.1. Началник на структурата – лекар с
придобита специалност по ревматология.
2.2. Препоръчително е лекарите, които
работят в структурата, да имат придобита
специалност. Оптимален брой на работещите
лекари е 2.
2.3. Специалисти по здравни грижи.
2.4. Препоръчително е медицинските специалисти по здравни грижи да имат професионален опит и допълнително обучение в
клиника/отделение по ревматология.
2.5. Оптимален брой на работещите медицински специалисти е 6.
3. Болнична структура с ІІ и ІІІ ниво на
компетентност.
3.1. Висш медицински персонал – образователно-квалификационна степен „магистър“
по медицина.
3.1.1. Началник на структурата:
3.1.1.1. Нача лникът на к линиката има
придобита специалност по ревматология и е
хабилитирано лице.
3.1.1.2. Началникът на отделението е с
придобита специалност по ревматология.
3.1.2. Лекари с придобита специалност по
ревматология.
3.1.3. Лекари без придобита друга медицинска специалност.
3.1.4. Лекари, зачислени за придобиване на
специалност по ревматология.
3.1.5. Лекарите по т. 3.1.3 и 3.1.4 работят под
ръководството и отговорността на началника
на клиниката/отделението и с помощта на лекар с придобита специалност по ревматология.
3.1.6. Препоръчително е над 50 % от всички работещи в отделението лекари да бъдат
с придобита специалност по ревматология.
3.1.7. Препоръчително е над 75 % от всички работещи в клиниката лекари да бъдат с
придобита специалност по ревматология.
3.1.8. За извършване на определени специализирани дейности лекарите трябва да
притежават необходимия документ (сертификат, удостоверение и др.) за проведено
допълнително обучение.
3.1.9. Числеността на лекарския състав
трябва да гарантира нормално 24-часово
функциониране на клиниката/отделението с
ІІ и ІІІ ниво на компетентност в лечебните
заведения за активно лечение. В отделение
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(с най-малко 10 легла) трябва да работят
най-малко 5 лекари. В клиниката на всеки
10 легла работи по още 1 лекар.
3.2. Медицински специалисти по здравни
грижи:
3.2.1. Старша медицинска сестра – 1 за
клиника/отделение с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“
по специалността „Управление на здравните
грижи“.
3.2.2. Сестрински състав – оптимално е
съотношението сестри:лекари – 2:1.
3.2.3. Препоръчително е наличието на
професионален опит и/или допълнително
обучение на специалистите по здравни грижи в клиника/отделение по ревматология,
удостоверен с документ.
3.2.4. Други длъжности:
3.2.4.1. препоръчително е наличието на
медицински секретар със специалност от
направление „Здравни грижи“ и компютърна
грамотност;
3.2.4.2. санитари – минимум 4 на брой;
3.2.4.3. друг помощен немедицински персонал в зависимост от организацията на работа.
Раздел VІ
Организация на работата в структура по
ревматология
1. В ревматологичен кабинет на амбулатория се извършват следните дейности:
1.1. Снемане на анамнеза и обстоен физикален статус на опорно-двигателния апарат,
стандартен вътрешен статус, неврологичен
статус.
1.2. Назначаване и интерпретация на лабораторни изследвания в обем за извънболнична медицинска помощ според съответните
медицински стандарти – кръвна картина и
биохимия, урина, имунология, микробиология
и вирусология, анализ на данни от изследването на синовиалния пунктат и биопсии,
анализ на данни от калциево-фосфорната
обмяна, анализ на различните параметри на
имунния отговор.
1.3. Анализ на инструментални изследвания – от конвенционална рентгенография,
компютърна томография, ядрено-магнитен
резонанс, ставна ехография.
1.4. Анализ на резултатите от измервания
на костната плътност с апарат за двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия.
1.5. Извършване на основни ставни и периставни манипулации, блокади.
1.6. Извършване при възможност на долориметрия, ставна ехография.
1.7. Изграждане на диференциално-диагностичен план и диагноза.
1.8. Изграждане на индивидуален лечебен
план за отделния пациент.
1.9. Периодичен контрол на състоянието на
пациента и корекции на лечението при нужда.
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1.10. Оказване на спешна медицинска помощ при необходимост.
1.11. Създаване на база данни и регистри
съобразно нуждите на практиката и съответното ревматологично дружество.
1.12. Извършване на експертна дейност
при освидетелстване на пациенти с ревматологични проблеми и оценка на неработо
способността.
2. В структура с І ниво на компетентност
се извършват следните дейности:
2.1. Назначават се допълнителни диагностични изследвания, резултатите от които се
интерпретират и сравняват с предходните.
2.2. Определя се лечебен план във връзка
със състоянието на пациента и процесите на
долекуване.
2.3. Отчита се ефектът от провеждащото
се лекуване.
3. В структура с ІІ ниво на компетентност
се извършват следните дейности:
3.1. Лекуват се болни със следните болести:
възпалителни ставни заболявания (ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен
артрит, ревматизъм и болест на Райтер, както
и други реактивни артрити), системни заболявания на съединителната тъкан (системен
лупус еритематодес, системна склеродермия,
васкулити, полимиозит/дерматомиозит, припокриващи и автоинфламаторни синдроми),
дегенеративни ставни заболявания (гонартроза, коксартроза, спондилартроза и др.),
мекотъканен ревматизъм (бурсити, тендинити, фибромиалгия, полимиалгия ревматика),
болести на костите (остеопороза, болест на
Пейджет, алгодистрофия, асептични некрози),
болести, причинени от кристали (подагра, пирофосфатна и апатитна болест), хипермобилен
синдром и наследствени ревматични болести.
3.2. Извършва се лечебно-диагностична
дейност, съобразена с актуалните постижения,
препоръки и консенсуси на ревматологичната
наука, EULAR и Българското дружество по
ревматология.
3.2.1. Снемане на ревматологична анамнеза
и статус.
3.2.2. Назначаване на необходимите лабораторни, имунологични и инструментални
изследвания.
3.2.3. Поставяне на диагноза и определяне
на лечебен план.
3.2.4. Информиране на пациента и близките
му за предстоящите процедури и вземане на
необходимото писмено съгласие за изследване
и лечение.
4. В структура с ІІІ ниво на компетентност
се извършват следните дейности:
4.1. Лекарят при наличие на нужната квалификация може да извършва:
4.1.1. Ехографско изследване на опорно-двигателния апарат при лежащи и амбулаторни
пациенти.
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4.1.2. Остеодензитомет ри я, да разчита
дензитометрии, да консултира и провежда
лечението на болните с остеопороза.
4.1.3. Ставни пункции с диагностична и
лечебна цел, а също така и апликации върху
периставните тъкани, локални инфилтрации
и блокади.
4.1.4. Паравертебра лни и перид у ра лни
блокади, както и регионерен блок с дилцем.
4.1.5. Контрастиране на ставите и извършване на химическа и изотопна синовиортеза.
4.1.6. Лаваж на стави, синовиална и мускулна биопсия, а също и костна биопсия.
4.2. За дейностите по т. 4.1.1 до т. 4.1.6 лекарят с придобита специалност по ревматология
придобива необходимия сертификат, издаден
от медицински университет след проведено
обучение в клиника по ревматология.
4.3. Лекарят ревматолог извършва експертна
дейност при някои пациенти при необходимост.
4.4. Лекарят ревматолог носи отговорност
за медицинските дейности, които извършва
по отношение на пациента от постъпването
до изписването му. В деня на изписването на
пациента се предоставя епикриза.
4.5. В структурата се осъществява и обучение на болни с различни ревматологични
заболявания.
4.6. В структурата по ревматология се
контролират дейностите по:
4.6.1. Непрекъснато обучение на служителите на клиниката/отделението.
4.6.2. Контрол по изправността на апаратурата.
4.6.3. Ефективно и безопасно провеждане
на диагностичните манипулации.
4.6.4. Проследяване състоянието на болните и изготвяне на регистри с база данни по
съответните проблеми.
4.6.5. Отчитане и анализ на извършената
от служителите дейност.
4.6.6. Снабдяване на структурата с необходимите медицински изделия и лекарствени
продукти за лечение на ревматичните заболявания.
4.6.7. Предприемане на мерки за предотвратяване на трансмисивни инфекции.
4.7. В клиниката/отделението се координират дейностите по:
4.7.1. Оборудване с необходимата за дейността апаратура.
4.7.2. Краткосрочно и дългосрочно планиране на дейностите на структурата.
4.7.3. Взаимодействието на к линиката/
отделението с другите структури на лечебното заведение и с други структури от други
лечебни заведения.
4.7.4. Разработване на нау чни теми по
проблемите на ревматологичната патология,
теория и практика.
5. Специфични дейности в структура с ІІІ
ниво на компетентност.
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5.1. Лекарят при наличие на нужната квалификация може да извършва:
5.1.1. Ставна ехография.
5.1.2. Остеоденситометрия и анализ на
резултатите.
5.1.3. Ставна пункция и изследване на синовиална течност.
5.1.4. Ставна пункция и прилагане на необходимия за лечението лекарствен продукт.
5.1.5. И нфи л т ра ц и и на околос та вн и т е
структури и блокади с лечебна цел.
5.1.6. Паравертебра лни и перид у ра лни
апликации при дискова патология и други
болести на гръбнака.
5.1.7. Синовиална биопсия, костна биопсия,
кожно-мускулна биопсия.
5.1.8. Лаваж на стави.
5.1.9. Артрография с последващо приложение на лекарствен продукт или друго лечебно
средство, включително изотопни препарати.
5.1.10. Регионерен блок.
5.1.11. Вътреставно лечение с хиалуронати
и друга вискосуплементация.
5.1.12. Долориметрия и провеж дане на
когнитивни тестове.
5.1.13. Провежда пулсни терапии с кортикостероиди, имуносупресори, поликлонални
имуноглобулини, биологични средства, клетъчни продукти.
5.1.14. Провежда инфузии с венозни бифосфонати при лечение на остеопороза.
5.2. Екипът на структурата участва активно
в психологическата подготовка на пациентите
при провежданите процедури.
5.3. В структурата се осъществява и:
5.3.1. Лечение на болни с ревматологични
заболявания, насочени от отделенията по
ревматология или специалисти ревматолози,
представляващи труден диагностичен или
лечебен проблем.
5.3.2. Подбор и насочване на пациенти за
оперативно лечение на ревматичните болести.
5.3.3. Преценка и подбор на пациенти за
синовиортези (изотопна или химическа).
5.3.4. Преценка и подбор на пациенти за
лечение с пулсни терапии, венозни бифосфонати, биологични средства.
5.3.5. Подбор на пациенти за биопсични
изследвания.
5.3.6. Подбор на пациенти за контрастиране
на стави и вътреставно лечение с различни
лекарствени продукти.
5.4. Лекарите, работещи в структурата по
ревматология:
5.4.1. Осъществяват консултации в други
клиники и отделения на лечебни заведения.
5.4.2. Осъществяват консултативна помощ
по проблемите на ревматологичните заболявания.
5.4.3. Обучават работещи в други лечебни
заведения по проблемите на ревматологията.
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5.5. В структурата може да се извършват
още:
5.5.1. Учебно-преподавателска работа на
студенти, специализанти, докторанти, продължаващо медицинско обучение на лекари,
медицински специалисти по здравни грижи,
фармацевти и лекари по дентална медицина.
5.5.2. Научноизследователска дейност в областта на ревматологията, включително нови
диагностични и терапевтични методи и др.
5.6. Лекар с придобита специалност по
ревматология в екип с медицинска сестра
осъществява лечебно-диагностичния процес
в структурата по ревматология, а именно:
5.6.1. Основни функции:
5.6.1.1. Подбира и насочва към структурата
пациентите, които се нуждаят от прецизиране на диагнозата, по-сложни манипулации и
изследвания, от преоценка на терапевтичното
поведение.
5.6.1.2. При наличие на съответна квалификация извършва консултации на пациенти
от други отделения/клиники на лечебното
заведение и от други лечебни заведения от
цялата страна.
5.6.1.3. При налична квалификация извършва ехографии на опорно-двигателния
апарат, остеоденситометрии, вътреставни и
периставни манипулации, взема биопсии от
синовия, мускул, кожа, кост, провежда пулсни терапии, лечения с венозни бифосфонати,
биологични средства, провежда ставен лаваж,
перидурални блокади и регионерен блок и др.
5.6.1.4. Дава съвети на пациентите за правилно лечение.
5.6.1.5. Следи за навременно включване на
някои болни в съответни регистри, облекчаващи тяхното наблюдение и лечение.
5.6.1.6. Носи отговорност за медицинските
дейности, които осъществява по отношение на
пациента от постъпването му до изписването
му от лечебното заведение.
5.6.2. Допълнителни функции:
5.6.2.1. Извършва всички високоспециализирани дейности, за които има придобит
сертификат.
5.6.2.2. Провежда обучението на специализиращи от други ревматологични отделения
от страната.
5.6.2.3. Ревматолозите (лекари и асистенти), работещи в клиника/отделение, могат да
извършват научно-приложна дейност, в това
число да разработват научни теми, както и
да участват в клинични проучвания.
5.6.3. Лекарят, работещ в клиника/отделение, носи отговорност за имуществото на
структурата, правилното разходване на материали, медицински изделия, лекарствени
продукти и за наличната апаратура съобразно
правилата в лечебното заведение.
5.7. Медицинският специалист по здравни
грижи има следните функции и задължения:
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5.7.1. Основни функции и задължения:
5.7.1.1. Активно участва в лечението на
пациентите, като провежда назначените изследвания и лечебни манипулации.
5.7.1.2. Активно участва в обучението на
пациентите и промяната на начина им на
живот съобразно нуждите на съответното
заболяване.
5.7.1.3. Следи състоянието на пациентите.
5.7.1.4. Сигнализира и участва в овладяване
на спешно състояние, когато такова възникне
в структурата.
5.7.1.5. Подготвя пациента и асистира при
провеждането на някои специфични манипулации.
5.7.2. Специфични функции и задължения:
5.7.2.1. Поставя всички видове инжекции и
инфузии, провеждани в структурата.
5.7.2.2. Асистира на лекарите при провеждането на ставни пункции, биопсии, ехографии
и други специлизирани процедури.
5.7.2.3. Носи отговорност за имуществото,
правилното изразходване на лекарствените
продукти и медицинските изделия, ползвани
при лечението на болните, съобразно правилата в лечебното заведение.
5.8. Старшата медицинска сест ра има
следните функции и задължения:
5.8.1. Основни функции и задължения:
5.8.1.1. Организира, ръководи и контролира
трудовия процес на медицинските специалисти
по здравни грижи и санитарите в клиниката/
отделението.
5.8.1.2. Разработва програма за повишаване на квалификацията на кадрите, за които
отговаря.
5.8.1.3. Подпомага началника на структурата при разработване на бизнесплана на
структурата.
5.8.1.4. Изписва, получава и контролира
използването на всички лекарствени продукт и
и медицински изделия, необходими за дейността на клиниката/отделението.
5.8.1.5. Изготвя периодични справки за
изразходваните лекарствени продукти и медицински изделия и контролира разхода на
скъпоструващите медикаменти.
5.8.1.6. Изработва графика за работата на
медицинските специалисти и санитарите и
отговаря за неговото изпълнение.
5.8.1.7. Отговаря за санитарно-хигиенното
състояние на клиниката/отделението.
5.8.2. Допълнителни и специфични функции
и задължения:
5.8.2 .1. Ос ъще с т вя ва в за и модейс т вие т о
между различните функционални звена на
клиниката/отделението.
5.8.2.2. Води архивната документация на
болните и отговаря за осигуряване на условията за работа на студенти и специализанти.
5.9. Клиниката/отделението по ревматология функционира в тясно сътрудничество със:
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5.9.1. болнична структура по образна диагностика и по изотопна диагностика;
5.9.2. имунологична лаборатория;
5.9.3. микробиологична лаборатория – в
структурата на болницата, в която е разкрита
ревматологичната клиника/отделение или по
договор;
5.9.4. болнична структура по физикална и
рехабилитационна медицина;
5.9.5. болнична структура по ортопедия и
травматология;
5.9.6. болнична структура по кардиология;
5.9.7. болнична структура по неврология.
Г л а в а

т р е т а

КРИТЕРИИ ЗА К АЧЕСТВО НА ИЗВЪР
ШВАНАТА ДЕЙНОСТ
1. В структурите по ревматология се събират, обработват и анализират следните данни:
1.1. Показатели за извършена дейност – брой
преминали пациенти, продължителност на лечението, използваемост и оборот на леглата,
изход от лечението, смъртност и др.
1.2. Възникване на усложнения в резултат
от диагностичните и лечебните дейности.
1.3. Брой рехоспитализации на пациентите,
лекувани в клиниката/отделението по ревматология, и причините за това.
1.4. Информация по различни нозологични
единици и видове лечение.
2. В структурите се изработват консенсуси
за работа.
3. В структурите се проучва мнението
на пациентите чрез провеждане на анкети,
разглеждане и отчитане на получени жалби,
сигнали, предложения и др.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА ПАЦИЕНТИТЕ В СТРУКТУРИТЕ ПО
РЕВМАТОЛОГИЯ
1. Пациентът с ревматологично заболяване
има право да бъде запознат с характера и същността на болестта си, диагностичните методи,
лечебните средства, прогнозата, евентуалните
усложнения и съществуващите алтернативи
1.1. Пациент ът подписва информирано
съгласие, че е запознат и е съгласен да се
проведе предстоящото диагностично изясняване и лечение след информация от лекар и
медицинска сестра относно:
1.1.1. Предстоящи лабораторни тестове и
инструментални изследвания, необходимостта
и ползата от тяхното приложение, възможните рискове от усложнения и приноса им
за поставяне на диагнозата и определяне на
последващото лечение
1.1.2. Същността на болестта, възможните
рискове от обостряне и усложнения, както и
настъпилите вече усложнения, необходимостта, същността, вида и възможните рискове и
усложнения от лечението.
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1.2. Пациентът има право да:
1.2.1. приеме или отхвърли предлаганите
му изследвания и лечение;
1.2.2. бъде запознат с правилника за вът
решния ред на съответната структура по
ревматология и на лечебното заведение, в
което е разкрита тя;
1.2.3. бъде своевременно изследван и лекуван със съвременни методи и средства;
1.2.4. бъде гарантирана тайната на информацията за болестта и състоянието му;
1.2.5. се възползва от подкрепата на семейството и близките си през целия период
на болничното лечение;
1.2.6. поддържа връзка с живота извън болницата чрез осигуряване на телефон, радио,
телевизия съгласно правилника за вътрешния
ред в съответната структура по ревматология и
на лечебното заведение, в което е разкрита тя;
1.2.7. получи добро болнично обслужване
през периода на лечение и в случаите на
близки до смъртта състояния.
1.3. Пациентът е длъжен да:
1.3.1. съдейства на лекуващите лекари и на
помощния персонал за своевременно провеждане на изследванията и лечението;
1.3.2. спазва лекарските препоръки относно
диетата и режима си;
1.3.3. спазва добра лична хигиена;
1.3.4. се отнася с нужното внимание и уважение към персонала на лечебното заведение;
1.3.5. осведомява лекуващия лекар, сестринския и лабораторния персонал за болестни
състояния, представляващи риск за лечебния
екип (СПИН, хепатит В и С, туберкулоза и др.);
1.3.6. спазва реда, дисциплината, хигиената
и тишината в лечебното заведение, въведени с
правилника за вътрешния ред на съответната
структура по ревматология и на лечебното
заведение, в което е разкрита тя;
1.3.7. провежда назначените процедури;
1.3.8. се съобразява и да зачита правата
на другите болни в съответното лечебно
заведение.
2. Хоспитализиран пациент в к линика
или отделение по ревматология в болница за
активно лечение се изписва при:
2.1. приключване на лечението;
2.2. възможност и/или необходимост от
продължаване на лечението в амбулаторни
условия или в болнични условия за долекуване,
продължително лечение или рехабилитация;
2.3. желание на пациента или на негов
законен представител за преустановяване на
лечението – само след като бъде запознат
със съществуващите рискове от прекъсване
на лечението;
2.4. груби нарушения на задълженията на
пациента, определени за такива от правилника
за вътрешния ред на съответната структура/
съответното лечебно заведение.
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Г л а в а

п е т а

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СТРУКТУРИТЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
1. Здравна профилактика на работещите,
която се осъществява при спазване на действащата нормативна уредба.
2. Създаване на здравословни и безопасни
условия на труд и при необходимост – ползване
на колективни и лични предпазни средства.
3. Юридическа защита чрез сключване
на индивидуални и групови застраховки за
професионален риск.
5278

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат организацията на работа и дейността на асоциациите
по водоснабдяване и канализация, наричани
по-нататък „асоциациите“.
Чл. 2. (1) В случаите по чл. 198б, т. 2 от
Закона за водите асоциацията отговаря за
управлението, планирането и изграждането
на В и К системи и съоръжения – публична
държавна и публична общинска собственост,
и за избора и контрола върху В и К оператора
в съответната обособена територия.
(2) Асоциацията не e търговско дружество,
не формира и не разпределя печалба. Асоциацията не може да извършва други дейности
освен предвидените в Закона за водите.
Чл. 3. (1) Асоциацията е юридическо лице
с адрес на управление в сградата на областната администрация на областта, в която се
намира съответната обособена територия.
(2) Ако обособената територия е разположена на територията на повече от една област,
нейният адрес на управление се намира в
сградата на областната администрация на
областта, в която са по-голямата част от пот
ребителите, обслужвани от В и К оператора
на съответната обособена територия. Броят
на потребителите за целите на тази алинея
се определя по реда на чл. 8.
(3) Наименованието на асоциацията съдържа задължително думите „Асоциация по
В и К на обособената територия, обслужвана
от“ и наименованието на В и К оператора, обслужващ обособената територия. При промяна
на В и К оператора, обслужващ обособената
територия, наименованието на асоциацията
се променя автоматично. Председателят на
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асоциацията предприема действия за отразяване на промяната в регистрите по ал. 4 и в
документите на асоциацията.
(4) Асоциацията възниква по силата на
Закона за водите и се вписва в регистъра по
чл. 198р, т. 2 от Закона за водите и в регистър
БУЛСТАТ.
Чл. 4. (1) Асоциацията осъществява дейността си в съответствие със следните принципи:
1. публичност;
2. законност;
3. защита на обществения интерес;
4. обоснованост и спазване на експертното
начало при вземането на решения.
(2) Дейността на асоциацията е насочена
към постигане на следните цели:
1. устойчиво използване на водите и опазването им;
2. съхраняване, развитие и модернизиране
на В и К системите и съоръженията;
3. осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени
В и К услуги чрез ефективен контрол върху
дейността на В и К оператора за спазване на
договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. (1) В асоциацията членуват държавата и общин ите, включени в съответната
обособена територия.
(2) Представителят на държавата в асоциацията е:
1. областният управител на административно-териториалната единица област, в която
попада съответната обособена територия, или
2. областният управител на административно-териториалната единица област, на чиято
територия се намира по-голямата част от
обособената територия – когато съответната
обособена територия попада на територията
на две или повече административни области;
в този случай се прилага съответно правилото
на чл. 3, ал. 2.
(3) Преди всяко заседание на общото съб
рание на асоциацията по В и К областният
управител съгласува с министъра на регионалното развитие и министъра на околната среда
и водите, в съответствие с компетенциите
им, позицията на държавата по въпросите
от дневния ред и получава мандат за представянето є.
(4) Мандатът по ал. 3 се предоставя в
писмена форма. Ма н дат ът се връчва на
областния управител преди заседанието на
общото събрание. Действията на областния
управител, извършени в нарушение на ал. 3,
са недействителни.
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(5) Представителят на общината в асоциация по В и К е кметът на общината, а при
невъзможност той да участва общинският
съвет определя друг представител.
(6) Позицията и мандатът на представителя
на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по В и К се съгласуват
по ред, определен от общинския съвет.
Чл. 6. Органите на управление на асоциацията са:
1. общо събрание, което се състои от
представителите на държавата и общините,
в съответствие с чл. 5;
2. председател, който е представителят на
държавата.
Раздел IІ
Общо събрание
Чл. 7. Общото събрание на асоциацията
упражнява правомощията, предвидени в Закона за водите.
Чл. 8. (1) Когато в съответната асоциация
участват държавата и повече от една община,
държавата има 35 на сто от гласовете, а общините разпределят помежду си останалите 65
на сто от гласовете, пропорционално на броя
на населението им. Общият брой на гласовете
в общото събрание е 100, като гласовете на
отделните членове на асоциацията може и да
не бъдат цели числа. В случай че гласовете на
съответния член на асоциацията не са цяло
число, те се закръгляват с точност до втория
знак след десетичната запетая.
(2) За целите на ал. 1 броят на гласовете
в общото събрание се разпредел я меж ду
членовете по решение на председателя на
асоциацията съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на
населението и жилищния фонд в Република
България през 2011 г.
(3) При провеждане на ново официално
преброяване на населението броят на населението на общините се преразпределя по
реда на ал. 2 след огласяването на данните
от това преброяване.
(4) При преразпределение на гласовете
по предходната алинея съотношението на
финансовите средства, предоставяни чрез
бюджетите на общините за издръжката на
асоциацията по В и К, се прилага за бюджетите
на асоциацията, които се приемат след датата
на огласяването на данните от официалното
преброяване.
(5) Когато в съответната асоциация участват държавата и една община, всяка от тях
притежава по петдесет гласа.
Чл. 9. (1) Заседанията на общото събрание
на асоциацията са редовни и извънредни.
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(2) Редовното заседание се провежда веднъж
годишно. На редовното заседание се приемат
бюджетът на асоциацията, отчетът за изпълнение на бюджета и отчетът за дейността на
асоциацията.
(3) Заседанията се провеждат в седалището
на асоциацията.
(4) Заседанията на общото събрание се
провеждат до изчерпване на дневния им ред.
Чл. 10. (1) Общото събрание се свиква на
редовни и извънредни заседания от председателя на асоциацията, по негова инициатива
или по писмено искане на членовете є, които
притежават поне десет на сто от гласовете
в общото събрание. Писменото искане се
изпраща до председателя на асоциацията и
трябва да съдържа предложение за дневен ред.
(2) Общото събрание се свиква с покана
до членовете на асоциацията, изпратена на
хартиен носител с обратна разписка, която
се публикува и на интернет страницата на
съответната областна администрация, като
изрично се посочва датата на публикацията.
(3) Поканата по ал. 2 се изпраща за информация и на електронната поща на членовете
на асоциацията.
(4) Времето от получаване на поканата на
хартиен носител по реда на ал. 2 от всички
членове на асоциацията до провеждане на
общото събрание не може да бъде по-малко
от четири седмици.
(5) Поканата съдържа най-малко следните
данни:
1. наименованието на асоциацията;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. актуалното разпределение на гласовете,
определено по реда на чл. 8;
5. дневен ред на въпросите, предложени за
обсъждане, както и конкретни предложения
за решения.
(6) Председателят на асоциацията изпраща
писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, на електронната поща
на членовете на асоциацията и ги предоставя
за запознаване на хартиен носител на адреса
на управление на асоциацията не по-късно
от три седмици преди деня на провеждане
на общото събрание. Писмените материали
се публикуват в същия срок и на интернет
страницата на съответната областна админис
трация при спазване на ограниченията на
Закона за защита на личните данни.
Чл. 11. (1) Всеки член на асоциацията има
право да иска включването на допълнителни
въпроси за обсъждане в дневния ред на общото събрание.
(2) Исканията за включване на нови точки
в дневния ред по ал. 1 се изпращат в писмена
форма на адреса на управление на асоциаци-
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ята и на електронната поща на асоциацията
в срок не по-късно от 21 дни преди деня на
провеждане на общото събрание.
(3) Предложенията, получени в срока по
предходната алинея, се включват в дневния
ред на общото събрание и се публикуват на
интернет страницата на съответната областна администрация най-късно три дни след
получаването им.
(4) След изтичане на срока по ал. 2 други
промени в дневния ред може да се правят само
с единодушно решение на всички членове на
асоциацията.
Чл. 12. (1) Общото събрание се председателства от председателя на асоциацията.
(2) За заседанието на общото събрание се
изготвя списък на присъстващите с право на
глас, в който се посочват трите им имена и
длъжността им, както и броят на упражняваните от тях гласове.
(3) Списъкът по ал. 2 се подписва от присъстващите с право на глас и от преброителя
на гласовете.
(4) На заседа н иет о на общо т о с ъбрание присъстват главният секретар и други
служители на асоциацията, определени от
председателя.
(5) На заседанието може да присъстват и
служители на областната администрация или
общините, включени в асоциацията, представители на В и К оператора на обособената
територия, както и членове на работните
групи по чл. 17.
(6) По решение на общото събрание лицата по ал. 4 и 5 може да бъдат изслушвани
по въпросите от дневния ред. Решението по
предходното изречение може да се вземе и
без да е предвидено в дневния ред.
(7) Заседанията на общото събрание са
открити за представители на средствата за
масова информация, юридически лица с не
стопанска цел и обществеността.
(8) Преброител на кворума и гласовете
е главният секретар на асоциацията, освен
ако общото събрание не избере друго лице
по ал. 4.
Чл. 13. Лицата по чл. 5, ал. 2 и 5 участват
в заседанията на общото събрание лично.
Чл. 14. (1) Заседанията се провеждат, ако
на тях присъстват представителите на държавата и общините, които притежават не
по-малко от три четвърти от всички гласове
в общото събрание. Заседанията на асоциацията по чл. 8, ал. 5 се провеждат, ако на тях
присъстват представители на всички членове
на асоциацията.
(2) Решенията на общото събрание на
асоциацията се вземат с мнозинство от три
четвърти от всички гласове в общото събрание, с изключение на решенията за промяна
в границите на обособената територия, които
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се вземат с единодушие. Решенията на общото
събрание на асоциацията по чл. 8, ал. 5 се
вземат с единодушие.
Чл. 15. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:
1. мястото и времето на провеждане на
заседанието;
2. имената на председателя и на преброителя на гласовете при гласуване;
3. дневният ред и предложенията за решения по чл. 10, ал. 5, т. 5;
4. направените предложения по същество;
5. направените реплики;
6. проведените гласувания и резултатите
от тях;
7. приетите решения;
8. особени обстоятелства при протичането
на заседанието.
(2) Протоколът от общото събрание се
подписва от председателя, преброителя на
гласовете и лицето, което го е изготвило.
(3) Към протокола се прилагат:
1. списъкът на присъстващите по чл. 12,
ал. 2;
2. документите, свързани със свикването
на общото събрание.
(4) Протоколите и приложенията към тях
се съхраняват най-малко 10 години в архива
на съответната областна администраци я.
Документите по предходното изречение се
съхраняват отделно от останалите документи
на областната администрация.
(5) Протоколът и приложенията се публикуват на интернет страницата на съответната
областна администрация в срок до 30 дни
от провеждане на общото събрание. В срока
по предходното изречение екземпляри от
протокола, подписани от лицата по чл. 15,
ал. 2, се изпращат на общинските съвети на
общините – членове на асоциацията, министъра на регионалното развитие и министъра
на околната среда и водите.
(6) Поправка на явна фактическа грешка в протокола се извършва с решение на
председателя на асоциацията по искане на
заинтересованите лица в срок до 7 дни от
публикуването му на интернет страницата
по реда на ал. 5. Поправеният протокол се
публикува по реда на ал. 5.
Раздел IІІ
Председател
Чл. 16. Председателят на асоциацията:
1. упражнява правомощията, предвидени
в Закона за водите;
2. свиква и председателства общото събрание на асоциацията;
3. изготвя и представя на членовете на
асоциацията и на министъра на регионалното
развитие годишен отчет за дейността на асоциацията в срок до 31 януари на следващата
календарна година;
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4. взема решения за създаване и закриване на работни групи към асоциацията и за
определяне на възнаграждението на техните
членове, ако такова се дължи;
5. представлява асоциацията в качеството
є на работодател по Кодекса на труда;
6. представлява асоциацията в качеството
є на възложител по чл. 7, т. 3 от Закона за
обществените поръчки;
7. осъществява процесуално представителство на асоциацията и възлага осъществяването на процесуално представителство на трети
лица по реда на Гражданския процесуален
кодекс;
8. подписва декларации, дава съгласия и
прави други волеизявления, вк лючително
такива, които се изискват от асоциацията по
процедурите за кандидатстване по оперативни
програми на Европейския съюз;
9. изпълнява други функции, предвидени
в този правилник;
10. взема решения по всички други въпроси,
които не са от изключителната компетентност
на общото събрание.
Раздел IV
Работни групи
Чл. 17. (1) С решение на председателя
на асоциацията може да бъдат създавани
временни или постоянни работни групи със
съвещателен глас, които да подпомагат дейността на органите на асоциацията и нейната
администрация.
(2) В работните групи може да участват
служители на членовете на асоциацията и
на други ведомства, а при необходимост – и
външни експерти. Членовете на работните
групи трябва да притежават необходимата
професионална квалификация и практически
опит за целите, за които е създадена съответната работна група.
(3) Съставът и мандатът на работните
групи, както и възнаграждението им, ако
такова се дължи, се определят с решението
по ал. 1.
(4) Становищата на работните групи се
съхраняват в отделна книга, водена от главния
секретар на асоциацията.
(5) С т а нови щат а на раб о т н и т е г ру п и
по въп роси о т ком пет ен т нос т та на общо т о с ъбра ние са час т о т мат ериа л и т е по
ч л. 10, а л. 6.
Раздел V
Взаимодействие с други органи
Чл. 18. При изпълнение на своите задължения органите на асоциацията взаимодействат
с държавни органи и с органите на местното
самоуправление.
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ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО
Раздел I
Финанси
Чл. 19. (1) Приходите в бюджета на асоциацията се набират от:
1. вноски от членовете на асоциацията;
2. дарения от физически или юридически
лица, както и от международни финансови
институции, фондове и програми, с изключение на лицата, подлежащи на контрол от
асоциацията или Държавната комисия по
енергийно и водно регулиране по реда на
Закона за водите, Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги и подзаконовите нормативни актове към
тях или свързани с тях лица по смисъла на
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;
3. други приходи, предвидени в нормативен акт.
(2) Приходите по ал. 1 се разходват съгласно
приетия бюджет за финансиране дейността
на асоциацията, включително дейностите по
повишаването на квалификацията на нейните
служители.
(3) Вноските по ал. 1, т. 1 се внасят не
по-късно от 2 месеца от приемането на бюджета на асоциацията. При забава членовете
отговарят пред асоциацията за причинените
вреди по общия ред.
Чл. 20. (1) Бюджетът на асоциацията се
съставя въз основа на планираните годишни
разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона
за водите и този правилник.
(2) Съставянето на проекта на бюджет на
асоциацията се организира от председателя
на асоциацията със съдействието на служителите на асоциацията и работните групи, ако
такива са създадени.
(3) За целите на ал. 2 общото събрание на
асоциацията приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета на асоциацията за следващата година. Председателят на асоциацията изпраща
предложението на министъра на регионалното
развитие. Министърът на регионалното развитие включва предложението в проекта за
годишен бюджет на министерството по чл. 69,
ал. 4 от Закона за публичните финанси.
(4) Размерът на общинските вноски в проектобюджета на асоциацията се определя въз
основа на предложението по ал. 3 и процентното съотношение на гласовете на членовете
є в общото събрание.
(5) Проектът на бюджет се изготвя от
председателя на асоциацията и се представя
на членовете на асоциацията за обсъждане
най-късно до 31 юли на текущата година.
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(6) Членовете на асоциацията предоставят
на председателя на асоциацията писмените си
предложения за промени в проекта на бюджет
не по-късно от един месец след получаването
му по реда на ал. 5.
(7) Председателят на асоциацията провежда писмени обсъждания с членовете на
асоциацията относно техните предложения и
изменя проекта на бюджет в съответствие с
резултатите от обсъжданията. Предложените
от членовете на асоциацията промени, които
са противоречиви или за чиято редакция не
е постигнато съгласие между председателя и
автора на предложението, се включват в дневния ред на заседанието на общото събрание,
на което ще се приеме бюджетът.
(8) Проектът за бюджет, изменен съгласно
ал. 7, както и неприетите предложения на
членовете на асоциацията се публикуват на
интернет страницата на съответната областна
администрация най-късно два месеца преди
редовното заседание на общото събрание.
Чл. 21. (1) Бюджетът на асоциацията се
приема на редовното заседание на общото
събрание по чл. 9, ал. 2 не по-късно от 60
дни след приемане на постановлението за
изпълнение на държавния бюджет за съответната година.
(2) Не по-късно от 30 дни от приемането на
постановлението за изпълнение за държавния
бюджет за съответната година министърът
на регионалното развитие уведомява председателя на асоциацията за окончателния
размер на вноската на държавата в бюджета
на асоциацията.
(3) Ако вноската на държавата в бюджета
на асоциацията по ал. 2 е по-малка от вноската, предложена по реда на чл. 20, ал. 3,
промяната се отразява в бюджета на асоциацията. В този случай размерът на общинските
вноски се намалява пропорционално по реда
на чл. 20, ал. 4.
(4) До приемането на бюджета на асоциацията за текущата година месечните разходи
на асоциацията не може да надвишават 1/12
част от разходната част на бюджета за пред
ходната година.
Чл. 22. Бюджетът на асоциацията се представя в Министерството на регионалното
развитие и се публикува на интернет страницата на съответната областна администрация
в срок до един месец след приемането му от
общото събрание.
Чл. 23. (1) Изпълнението на бюджета на
асоциацията се осъществява в рамките на
календарната година.
(2) Изпълнението на бюджета се възлага
на председателя на асоциацията.
Чл. 24. (1) Разходите от бюджета на асоциацията се извършват до размера на постъп
ленията по чл. 19, ал. 1.
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(2) По решение на общото събрание възникналият недостиг на средства за финансиране на дейността на асоциацията може да
се финансира чрез:
1. суми от фонд „Резервен“ на асоциацията;
2. допълнителни вноски на членовете на
асоциацията, пропорционални на гласовете
им в общото събрание.
Чл. 25. Промени в бюджета на асоциацията
за текущата година може да се извършват
само от общото събрание при неизпълнение
на приходната част, което не може да бъде
компенсирано по реда на чл. 23 и 24 и което води до невъзможност за изпълнение на
функциите на асоциацията.
Чл. 26. (1) Председателят на асоциацията
изготвя отчет за изпълнението на бюджета
и го изпраща до членовете на асоциацията и
Министерството на регионалното развитие
не по-късно от един месец след края на съответната календарна година.
(2) Отчетът за изпълнението на бюджета
съдържа подробна обосновка за необходимостта от извършените разходи.
(3) Отчетът за изпълнение на бюджета на
асоциацията се приема от общото събрание
и се публикува на интернет страницата на
съответната областна администрация.
Чл. 27. (1) Реализираните икономии при
изпълнението на бюджета за предходната
финансова година се използват за погасяване
на изискуемите задължения на асоциацията,
възникнали до края на предходната финансова година.
(2) Остатъкът от сумата по ал. 1 се разпределя във фонд „Резервен“, докато размерът му
достигне по-голямата сума измежду:
1. сумата на съществуващите задължения
на асоциацията, които още не са станали
изискуеми, и
2. сумата, представляваща десет на сто
от последния приет бюджет на асоциацията.
(3) Ако след разпределението по ал. 2 останат средства, по решение на общото събрание
те се съхраняват във фонд „Резервен“.
Раздел IІ
Имущество
Чл. 28. (1) Асоциацията няма право да
придобива недвижими вещи, както и движими вещи, които не са пряко свързани с
осъществяване на дейността є.
(2) Сделки, извършени в нарушение на
ал. 1, са нищожни.
(3) Асоциацията има право да ползва безвъзмездно помещения в сградата на съответната областна администрация, необходими
за нормалното осъществяване на функциите
на асоциацията по Закона за водите и този
правилник. Разходите за ремонт, както и
разходите за ток, отопление, вода, интернет,
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телефони и други консумативи, свързани с
ползването на помещенията по предходното
изречение, са за сметка на асоциацията.
(4) Асоциацията води счетоводство като
нестопанско предприятие в съответствие с
изискванията на Закона за счетоводството.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И К АНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Чл. 29. (1) Асоциацията изработва и приема
в рамките на съответната обособена територия:
1. регионален генерален план на В и К
системите и съоръженията и дългосрочна и
краткосрочна инвестиционна програма към
него;
2. генерален план на агломерации над
10 000 е. ж. на В и К системите и съоръженията и дългосрочната инвестиционна програма
към него.
(2) Плановете и програмите по ал. 1 се приемат за срока, определен в Закона за водите.
Чл. 30. Плановете и програмите по чл. 29,
ал. 1 имат съдържанието, посочено в Закона
за водите.
Чл. 31. (1) Председателят на асоциацията
организира изработването на плановете и
програмите по чл. 29, ал. 1.
(2) Изработването на плановете и програмите по чл. 29, ал. 1 се възлага на служителите на
асоциацията, работните групи и/или външни
консултанти, определени по реда на Закона за
обществените поръчки. По споразумение между председателя на асоциацията и министъра
на регионалното развитие, община – член на
асоциацията, или друга публична институция
изработването на плановете и програмите по
ал. 1 може да се възлага на експерти, наети
от и за сметка на тези публични институции.
(3) Асоциацията може да използва и съдействието на В и К операторите за изработването
на програмите и плановете по чл. 29, ал. 1,
ако това е предвидено в договорите с тях.
Чл. 32. (1) Председателят на асоциацията
изпраща проектите на планове и програми
на членовете на асоциацията не по-късно от
дванадесет месеца преди изтичане на срока
на действащия план или програма.
(2) Членовете на асоциацията предоставят
на председателя на асоциацията писмените
си предложения за промени в проекта на
съответния план или програма не по-късно
от един месец след получаването им по реда
на ал. 1.
(3) Председателят на асоциацията организира представянето на писмени становища и
обсъждания с членовете на асоциацията относно техните предложения и изменя проекта
на план или програма съгласно резултатите
от процедурата. Предложените от членовете
на асоциацията промени, които са противоре-
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чиви или за които не е постигнато съгласие,
се включват в дневния ред на заседанието
на общото събрание, на което планът или
програмата ще бъдат първоначално одобрени.
(4) Проектът за план или програма, изменен съгласно ал. 3, както и неприетите
предложения на членовете на асоциацията
се публикуват на интернет страницата на
съответната областна администрация найкъсно два месеца преди провеждането на
заседанието на общото събрание, на което
ще бъде първоначално одобрен съответният
план или програма.
(5) Заседанието на общото събрание за
първоначално одобрение на съответния план
или програма се насрочва не по-късно от
четири месеца преди изтичане на срока на
съответния план или програма.
(6) На заседанието по ал. 5 общото събрание
приема плана или програмата под условието,
че те ще преминат успешно съгласувателните
процедури по чл. 198к от Закона за водите.
(7) След първоначалното одобрение на
плана или програмата председателят на асоциацията провежда съгласувателните процедури
по чл. 198к от Закона за водите. Процедурите
се провеждат едновременно с изключение на
процедурата по екологична оценка, която се
провежда последна.
(8) В срок не по-дълъг от два месеца от
приключване на съгласувателните процедури
по чл. 198к от Закона за водите председателят
на асоциацията прави необходимите изменения
в съответния план и/или програма и свиква
заседание на общото събрание за тяхното
приемане.
(9) Общото събрание не може да прави
промени в предложените проекти извън тези,
които произтичат от съгласувателните процедури по чл. 198к от Закона за водите.
(10) Плановете и програмите, приети по
реда на ал. 8, се публикуват на интернет
страницата на съответната областна администрация.
Чл. 33. (1) Регионалните генерални планове
и генералните планове на агломерации по
чл. 29, ал. 1, както и дългосрочните инвестиционни програми към тях се преглеждат и
анализират и при необходимост се актуализират на периоди не по-дълги от 5 години.
(2) Плановете и програмите по чл. 29, ал. 1
задължително се актуализират в случаите,
когато са необходими инвестиции във В и К
системите и съоръженията в обособената територия за предотвратяване или преодоляване
на опасности за общественото здраве и:
1. такива инвестиции не са предвидени в
съответните планове или програми, или
2. съответните планове и програми предвиждат такива инвестиции, но сроковете за
осъществяването им трябва да бъдат съкратени.
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(3) А кт уализаци ята се извършва при съответно прилагане на правилата на чл. 31
и 32. В сл у чаите по а л. 2 предложените
промени се съгласу ват и със съответната
регионална здравна инспек ци я по реда на
чл. 32, ал. 7.
Г л а в а

п е т а

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С В И К ОПЕРАТОРА
Раздел I
Избор на В и К оператор
Чл. 34. (1) Асоциацията възлага на В и К
оператор по смисъла на чл. 198о, ал. 5 от
Закона за водите стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите
и съоръженията, както и предоставянето на
В и К услуги на потребителите в обособената
територия.
(2) Възлагането на дейностите по ал. 1 се
извършва с договор по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите, който се одобрява от общото
събрание и се подписва от председателя на
асоциацията. Договорът по чл. 198п, ал. 1,
предложение първо от Закона за водите се
сключва от името и за сметка на членовете
на асоциацията, които са собственици на
съответните В и К системи и съоръжения.
(3) Изборът на вид договор по ал. 2 се извършва от общото събрание на асоциацията.
(4) Освен ако в закон е посочено друго,
договорът с В и К оператора се публикува на
интернет страницата на съответната областна
администрация.
Чл. 35. Договор по чл. 34 може да бъде
сключен само с един В и К оператор за съответната обособена територия.
Чл. 36. (1) Договорът по чл. 34 съдържа
най-малко:
1. обхвата на дейностите и отговорностите
на В и К оператора по предоставянето на
В и К услуги;
2. задължения на оператора за стопанисването, поддържането и експлоатацията на
В и К системите и съоръженията;
3. разпределение на отговорностите по
отношение на извършването и финансирането на инвестиции във В и К системите и
съоръженията, включително в случаите на
финансиране от фондове на Европейския съюз;
4. правила за предаване на съществуващите
В и К системи и съоръжения за експлоатация
на оператора;
5. условията и реда за предоставяне на В и К
оператора за експлоатация на новоизградените
и предстоящите за изграждане В и К системи
и съоръжения в обособената територия;
6. реда за предаване на В и К системите
и съоръженията от В и К оператора след
прекратяването на договора;
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7. критериите и показателите за осъществяване на контрол върху дейността на В и К
оператора, изисквания към качеството на
услугите;
8. срок на договора, който, в зависимост от
вида на договора, трябва да бъде съобразен
със Закона за водите, съответно със Закона
за концесиите;
9. отговорност на страните, неустойки и
други обезщетения за неизпълнение на задълженията на страните по договора;
10. основанията и реда за прекратяване
на договора и последици от прекратяването;
11. условията и реда за поемане и погасяване
на финансови задължения от действащия на
съответната обособена територия В и К оператор, които са включени в неговия бизнесплан;
12. условията, при които В и К операторът
продължава дейността си в съответствие с
утвърдения му бизнесплан и общите условия
за предоставяне на В и К услуги;
13. правила за съгласуване на бизнесплана
на оператора с асоциацията;
14. задължения на оператора, свързани с
опазване на околната среда;
15. размера на възнаграждението, дължимо от страна на оператора, ако такова се
предвижда;
16. взаимодействието между страните във
връзка с изготвянето на плановете и програмите по чл. 29, ал. 1;
17. правила за отчитане на изпълнението
по договора;
18. правила за провеждане на проверки за
изпълнение на договора, включително условията за достъп до помещенията, съоръженията
и документацията на В и К оператора.
(2) В случая, когато асоциацията сключва
договор с В и К оператор по чл. 198п, ал. 1,
предложение първо от Закона за водите, общото събрание на асоциацията приема решение
по чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите под
условие, че утвърденият проект на договор ще
бъде одобрен от министъра на регионалното
развитие и съгласуван с Държавната комисия
по енергийно и водно регулиране преди неговото сключване. В този случай се прилагат
съответно разпоредбите на чл. 32, ал. 7 – 9.
Раздел IІ
Стопанисване на В и К системите и съоръ
женията
Чл. 37. (1) Асоциацията предоставя на
В и К оператора изключителното право да
стопанисва, поддържа и експлоатира В и К
системите и съоръженията в обособената
територия.
(2) В договора с оператора се уреждат
изискванията на асоциацията относно стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията и
ограничението за ползването им за други
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цели, различни от предоставянето на В и К
услуги в обособената територия, както и
механизми за конт рол за изпълнение на
тези изисквания.
Чл. 38. (1) В договора с В и К оператора
се предвижда задължение на оператора за
поддържане на регистър на В и К системите
и съоръженията в обособената територия.
(2) В договора с В и К оператора се предвижда задължение на оператора да предостави
на асоциацията и на Министерството на регионалното развитие неограничен безплатен
достъп до информацията, съдържаща се в
регистъра по ал. 1.
(3) Министерството на регионалното развитие предоставя на асоциацията и на В и К
оператора достъп до специализираните карти, регистъра и информационна система на
водностопанските системи и съоръжени я
съгласно чл. 10б, ал. 1, т. 7 и чл. 178, ал. 1 от
Закона за водите.
Раздел IIІ
Инвестиции
Чл. 39. (1) В договора с В и К оператора
се урежда разпределението на отговорностите
във връзка с извършване на инвестиции във
В и К системите и съоръженията в обособената територия.
(2) Инвестиции във В и К системите и съоръженията в обособената територия може да
се извършват само от В и К оператора или от
членовете на асоциацията, чиято собственост
са или ще станат тези активи, в зависимост
от уговореното в договора с В и К оператора.
(3) Лицата по ал. 2 могат да извършват
само инвестициите, предвидени в плановете и
програмите по чл. 29, ал. 1, с изключение на
инвестициите, насочени към възстановяване
на изцяло или частично унищожени В и К
системи и съоръжения.
(4) Общините, членове на съответната
асоциация, могат да извършват и инвестиции,
различни от тези по ал. 3, при условията на
чл. 198н, ал. 2 от Закона за водите.
(5) В и К операторът може да отка же
да приеме за стопанисване, поддържане и
експлоатация нови В и К системи и съоръжения, които са изградени в нарушение
на ал. 3 и 4.
Чл. 40. (1) Начинът на финансиране на
инвестициите се урежда в договора с В и К
оператора.
(2) При условията на чл. 198д от Закона за
водите асоциацията може да задължи В и К
оператора да поема финансови задължения за
осигуряване на средства за развитие на В и К
системите, включително за съфинансиране по
програми на Европейския съюз.
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Раздел IV
Предоставяне на услугите по водоснабдяване
и канализация
Чл. 41. (1) В договора с В и К оператора се
урежда задължение на оператора да предоставя
В и К услугите в съответствие с установените
в законодателството показатели за качество,
както и задължение за осъществяване на
собствен мониторинг върху качеството на
предоставяните В и К услуги.
(2) В договора с В и К оператора може да
бъдат уредени и допълнителни показатели
за качество.
Раздел V
Контрол върху изпълнение на задълженията
на В и К оператора
Чл. 42. (1) Асоциацията контролира изпълнението на задълженията на В и К оператора,
свързани със стопанисването, поддържането
и експлоатацията на активите, реализирането
на инвестиционната програма, изпълнението
на договорните показатели за качество, както
и другите задължения, предвидени в договора
с В и К оператора.
(2) Механизмите за контрол от страна на
асоциацията се уреждат в договора с В и К
оператора.
(3) Механизмите за контрол, предвидени
в договора, трябва да бъдат съобразени с
контролните правомощия на министъра на
регионалното развитие, министъра на здравеопазването, Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране и другите компетентни
органи и не може да ги дублират.
Чл. 43. (1) Потребителите, обслужвани от
съответния В и К оператор, могат да подават
до асоциацията сигнали за неизпълнения на
задълженията на В и К оператора по договора му с асоциацията и за неизпълнение на
контролните правомощия на асоциацията
спрямо В и К оператора, както и предложения във връзка с работата на асоциацията и
В и К оператора.
(2) Предложенията и сигналите се разглеждат по реда на чл. 57 и следващите.
Г л а в а

ш е с т а

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Раздел I
Структура на администрацията
Чл. 44. (1) Щатното разписание на служителите на асоциацията се определя от
председателя на асоциацията и задължително
включва главен секретар, В и К експерт и
финансов експерт.
(2) Общият брой на служителите на асоциацията не може да надвишава пет души.
Чл. 45. (1) Председателят на асоциацията е прекият ръководител на служителите в
асоциацията.
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(2) Със заповед на председателя на асоциацията може да бъде установена и допълнителна йерархична подчиненост между
служителите.
Чл. 46. (1) Главният секретар:
1. осигурява текущата дейност на асоциацията, както и подготовката и провеждането
на заседанията на общото събрание;
2. изготвя протоколи от заседанията на
общото събрание;
3. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на асоциацията
и на работните групи за точното спазване на
нормативните актове и на разпорежданията
на председателя на асоциацията;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на служителите в асоциацията;
5. контролира и отговаря за работата с
документите и тяхното съхраняване, както и
за опазването на служебната тайна;
6. организира материално-техническото
снабдяване на асоциацията;
7. приема предложенията и сигналите,
подадени по реда на правилника, поддържа
регистъра на предложенията и сигналите и
организира работата с тях;
8. подготвя процеду рите по Закона за
обществените поръчки след консултация с
финансовия експерт и В и К експерта;
9. подготвя проектите на договори, сключвани от асоциацията, след съгласуване с финансовия експерт и В и К експерта;
10. изготвя правилник за вътрешния трудов
ред, щатно разписание и други документи,
необходими за спазване на трудовото законодателство;
11. координира взаимодействието с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в процедурите по чл. 198о, ал. 4 от
Закона за водите;
12. изготвя проект на годишния отчет за
дейността на асоциацията;
13. осъществява процесуално представителство на асоциацията пред органите на
съдебната власт след упълномощаване от
председателя на асоциацията;
14. изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми,
свързани с функциите на асоциацията;
15. изпълнява и други задачи, посочени в
правилника или възложени му от председателя
на асоциацията.
(2) Главният секретар трябва да бъде лице с
висше юридическо образование и юридическа
правоспособност.
Чл. 47. (1) Финансовият експерт:
1. обслужва финансово-счетоводно асоциацията;
2. подготвя предложение до общото събрание за общия размер на работните заплати
на служителите в асоциацията;
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3. съдейства на председателя във връзка с
изготвяне на проекта на бюджет на асоциацията и отчета за изпълнението му;
4. изготвя месечни и годишни счетоводни
ведомости и отчети;
5. контролира и анализира разходването
на средствата на асоциацията;
6. подпомага председателя при управлението на имуществото на асоциацията;
7. съдейства на председателя във връзка
със съгласуването на бизнесплана на В и К
оператора по реда на чл. 198м, ал. 2 от Закона
за водите;
8. изпълнява и други задачи, посочени в
правилника или възложени му от председателя
на асоциацията.
(2) Финансовият експерт трябва да бъде
лице с висше образование, което отговаря и
на изискванията за съставител на финансови
отчети по чл. 35 от Закона за счетоводството.
Чл. 48. (1) В и К експертът:
1. следи за точното изпълнение на договора
с В и К оператора;
2. следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите
и съоръженията в обособената територия;
3. изгражда и поддържа регистър на всички
В и К проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз;
4. участва или контролира изработването
на регионалния генерален план на В и К
системите и съоръженията и генералния план
на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К
системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях;
5. изпълнява и други задачи, посочени в
правилника или възложени му от председателя
на асоциацията.
(2) В и К експертът трябва да бъде лице
с висше инженерно образование в областта
на В и К.
Раздел IІ
Организация на дейността
Чл. 49. (1) Служителите на асоциацията
се назначават на трудов договор.
(2) Служителите се назначават след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда.
(3) Едно лице може да бъде служител на
повече от една асоциация по В и К при спазване на изискванията на Кодекса на труда.
Чл. 50. Служителите на асоциацията може
да бъдат подпомагани в своята работа от
външни консултанти.
Чл. 51. (1) Възнаграждението на служителите на асоциацията се определя от председателя на асоциацията.
(2) Председателят на асоциацията и другите представители на членовете на общото
събрание не получават възнаграждение за
работата си в асоциацията.
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Чл. 52. (1) Служителите на асоциацията
може да бъдат назначени на пълно или непълно работно време.
(2) Председателят на асоциацията определя разпределението на работното време
на служителите по реда на Кодекса на труда
и създава организация за въвеждането на
работно време с променливи граници и за
отчитане на работното време на служителите.
Чл. 53. (1) Председателят на асоциацията
определя приемното време за граждани.
(2) Приемното време се оповестява на
интернет страницата на съответната областна администрация и на подходящо място в
сградата, където се намира управлението на
асоциацията.
Чл. 54. (1) Деловодството на асоциацията
е част от общото деловодство на съответната
областна администрация.
(2) Председателят на асоциацията организира деловодството на асоциацията като
отделна система в общото деловодство на
областната админист раци я, със собствен
входящ и изходящ регистър.
(3) Деловодството на асоциацията се води
от служители на областната администрация.
Чл. 55. (1) Документите, изпратени до асоциацията, се завеждат във входящ регистър
в деловодството, като се отбелязват датата и
часът на получаването.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и те се препращат
към главния секретар на асоциацията.
(3) Главният секретар се запознава с входящите документи и ги предоставя на председателя на асоциацията с предложение за:
1. решение по същество от председателя
на асоциацията;
2. разпределянето им към други органи или
служители на асоциацията за съгласуване,
становище или решение по същество;
3. препращането им към съответните компетентни органи и лица извън асоциацията.
Чл. 56. (1) Изходящите от асоциацията
документи се съставят в не по-малко от два
екземпляра, от които един за адресата и един
за асоциацията.
(2) Оставащият в асоциацията за съхранение екземпляр съдържа името, фамилията и
подписа на служителя, който го е изготвил.
(3) Изходящите документи се подписват от
председателя на асоциацията.
Чл. 57. (1) Предложенията и сигналите може
да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени
лично или чрез упълномощен представител.
(2) Предложенията и сигналите може да се
правят по пощата, телефон, телеграф, факс,
електронна поща или на място.
(3) Предложенията и сигналите се завеждат
в регистър, който се води от главния секретар.
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(4) Анонимни предложения или сигнали
не се разглеждат.
Чл. 58. (1) Решение по предложението или
сигнала се взема от органите на асоциацията
в зависимост от тяхната компетентност.
(2) Решенията по предложенията и сигналите се съобщават на подателя на предложението и всяко трето лице, чиито права или
законни интереси могат да бъдат засегнати
от решението.
(3) Предложенията и сигналите се разглеждат по реда на чл. 55, ал. 3. За неуредените
въпроси се прилагат действащите нормативни
актове.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Асоциация по В и К“ или „асоциация“
е асоциация по В и К по смисъла на Закона
за водите.
2. „В и К оператор“ е В и К оператор по
смисъла на Закона за водите
3. „В и К услуги“ са водоснабдителни и
канализационни услуги по смисъла на Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги.
4. „Обособена територия“ е обособена
територия по смисъла на Закона за водите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 198е, ал. 7 от Закона за водите.
§ 3. Ако по силата на чл. 3, ал. 3 е настъпила
промяна в наименованието на асоциацията,
в срок един месец от влизане в сила на правилника председателите на асоциациите по
В и К предприемат действия по отразяване
на тази промяна в регистрите по чл. 3, ал. 4
и документите на асоциацията.
§ 4. Ако към датата на влизане в сила на
правилника асоциацията няма приет годишен
бюджет, такъв се приема в срок от два месеца
при съответно прилагане на чл. 20 – 22. При
необходимост бюджетът на асоциацията се
актуализира.
§ 5. (1) Асоциацията приема за управление
съществуващите В и К системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост, след разпределението им
между държавата и общините на съответната
обособена територия и отписването им от
баланса на В и К оператора. Приемането се
извърша по реда на § 9, ал. 8 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите
(ДВ, бр. 103 от 2013 г.).
(2) Асоциацията приема за управление
В и К системите и съоръженията – публична
държавна и публична общинска собственост,
изградени или въведени в експлоатация след
провеждане на процедурата по ал. 1, по реда
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на § 10 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.).
§ 6. Първи т е п ла нове и п рог рам и по
чл. 29, ал. 1 се приемат от министъра на
регионалното развитие след консултация с
асоциацията по реда на § 11 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите
(ДВ, бр. 103 от 2013 г.).
§ 7. (1) Конкурсите по чл. 49, ал. 2 за лицата по чл. 46 – 48 се провеждат в срок до
една година от влизане в сила на правилника.
(2) До провеждане на конкурсите по чл. 49,
ал. 2 съответните длъжности може да се заемат от лица, назначени със срочен трудов
договор или ангажирани като изпълнители
по договор за услуги.
(3) Лицата по ал. 2 могат да бъдат и служители в областната администрация или в
администрацията на общини – членки на
асоциацията.
(4) В случаите, когато заемат или изпълняват длъжности по чл. 46 – 48, лицата по ал. 2
трябва да отговарят на съответните изисквания за длъжността, посочени в правилника.
§ 8. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Терзиева
5147

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-345
от 25 юли 2014 г.

за определяне на медицинските изисквания
за работа в Министерството на вътрешните
работи
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи (МВР)
за преценка на здравословното състояние
съобразно специфичните изисквания за физическо и психическо здраве.
(2) На специализирано медицинско освидетелстване по реда на тази наредба подлежат:
1. лицата, кандидатстващи за постъпване
на държавна служба в МВР на длъжности,
на които се изпълняват следните дейности:
охранителна; оперативно-издирвателна; осигуряване на пожарна безопасност и защита
при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
2. лицата, кандидатстващи за постъпване
на държавна служба в МВР на длъжности,
на които се изпълняват дейности извън посочените в т. 1;
3. лицата, кандидатстващи за постъпване
на работа в МВР по трудово правоотношение;
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4. лицата, кандидатстващи за курсанти в
Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР);
5. държавните служители, заемащи длъжности, на които се изпълняват следните дейности: охранителна; оперативно-издирвателна;
осигуряване на пожарна безопасност и защита
при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. държавните служители, заемащи длъжности, на които се изпълняват дейности извън
посочените в т. 5;
7. курсантите в АМВР.
(3) За лица по ал. 2, т. 1, съответно т. 2,
се считат и:
1. дипломираните курсанти от висшите
военни училища, обучавани за нуждите на
МВР – във връзка с назначаването им на
държавна служба в МВР;
2. държавните служители в службите за
сигурност или за обществен ред, в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в
Главна дирекция „Охрана“ към министъра на
правосъдието – във връзка с назначаването
им на държавна служба в МВР.
Чл. 2. (1) Медицинските изисквания за
работа в МВР са изискванията за физическо
и психическо здраве съгласно „Разписание
на болестите и физическите недостат ъци
за медицинско освидетелстване за работа в
Министерството на вътрешните работи“ (приложение № 1), включващо заболяванията по
Международната класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето, Х ревизия,
приета от Световната здравна организация.
(2) Специфичните изисквания за физическо
развитие (тегло, състояние на слух и зрение)
се прилагат за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 4.
Чл. 3. (1) Специализираното медицинско
освидетелстване на лицата по чл. 1, ал. 2 се
извършва съобразно критериите и нормативите, определени в приложение № 1, от органите
на медицинската експертиза в МВР:
1. Централната експертна лекарска комисия в Медицинския институт (МИ) на МВР;
2. регионалните експертни лекарски комисии към медицинските служби на МИ – МВР,
ситуирани в областните дирекции на МВР.
(2) Централната експертна лекарска комисия издава:
1. експертни заключения за годност за
работа в МВР на лицата, кандидатстващи за
заемане на длъжности в структури на МВР
и техни звена на територията на София-град
и област София, както и на лицата, кандидатстващи за курсанти в АМВР;
2. експертни решения за годност за изпълнение на държавната служба в МВР на
служителите в МВР и курсантите в АМВР;
3. експертни решения за работоспособността на държавните служители в МВР по
реда на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Ми-
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нистерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и
бр. 55 от 2014 г.).
(3) Експертните решения по ал. 2, т. 2
п од л еж ат н а о бж а л в а н е п р ед А д м и н и стративния съд – София-град, по реда на
Административноп роцесуалния кодекс.
(4) Регионалните експертни лекарски комисии по ал. 1, т. 2 издават експертни заключения за годност за работа в МВР на лицата,
кандидатстващи за заемане на длъжности в
структури и звена на МВР на територията на
съответната област. Експертните заключения
на регионалните експертни лекарски комисии могат да се оспорят пред Централната
експертна лекарска комисия.
Чл. 4. (1) Специализираното медицинско
освидетелстване на лицата, кандидатстващи
за заемане на длъжности в МВР и за курсанти в АМВР, се извършва на базата на
анамнестични медицински данни, проведени
медицински прегледи, клинико-лабораторни
и инструментални изследвания, в обем, отразен в медицинско свидетелство по образец
(приложение № 2).
(2) Минималният обем специализирани
медицински прегледи включва преглед от
специалисти по вътрешни болести, неврология,
очни болести, хирургия, ушно-носно-гърлени
болести с аудиограма за изследване на слуха,
кожни и венерически болести, с отразяване
на видимите вродени и придобити кожни
изменения (белези, татуировки и други), а за
жените – и преглед от специалист по акушерство и гинекология.
(3) В зависимост от специфичните изисквания за изпълнение на длъжността, за която
се кандидатства, както и при необходимост
от диагностично уточняване органът на медицинската експертиза може да назначи допълнителни медицински прегледи и изследвания.
Ч л. 5. (1) Лицата, ка н ди дат с т ва щ и за
заемане на длъжности в МВР, се явяват за
медицинско освидетелстване със следните
документи:
1. писмо-направление, издадено от звеното
„Човешки ресурси“ към съответната структура
на МВР, в която е обявена конкурсната длъжност; в писмото-направление задължително се
посочват структурата/звеното и длъжността,
за която се кандидатства – за заемане по
служебно или трудово правоотношение, както
и наличието на изискване за задължителна
първоначална професионална подготовка;
2. образец на медицинско свидетелство
(приложение № 2), предоставен от звеното
„Човешки ресурси“;
3. лична карта;
4. лична амбулаторна карта;
5. удостоверение, издадено от Центъра за
психично здраве по местоживеене, че лицето
не страда от психично заболяване и не се
води на диспансерен отчет;
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6. документ за платена такса за издаване
на медицинско свидетелство съгласно ценоразписа на МИ – МВР.
(2) Лицата, кандидатстващи за курсанти
в АМВР, представят документите по ал. 1,
т. 2 – 6.
(3) При явяване пред съответната експертна
лекарска комисия лицата по ал. 1 представят
медицинското свидетелство (приложение № 2),
попълнено в част „Анамнеза“ и заверено от
посочените медицински специалисти.
Чл. 6. (1) Специализираното медицинско
освидетелстване за годност по медицински
показатели за работа в МВР на държавните
служители в МВР и за обучение на курсантите
в АМВР се извършва съгласно критериите
и нормативите в „Разписание на болестите
и физическите недостатъци за медицинско
освидетелстване за работа в Министерството
на вътрешните работи“ (приложение № 1)
въз основа на данни те от медицинската
документация на установеното заболяване,
производствената характеристика и след проведени медицински прегледи и изследвания
за актуалното здравословно състояние на
освидетелстваното лице.
(2) За резултатите от извършеното освидетелстване по ал. 1 и заключението за годност
за работа в МВР Централната експертна
лекарска комисия се произнася с експертно
решение по образец (приложение № 3).
Чл. 7. (1) Експертно-лекарското заключение
от извършеното специализирано медицинско
освидетелстване се поставя въз основа на
резултатите от проведените прегледи, изследвания и представената от освидетелстваното
лице медицинска документация, при установена пълна и точна диагноза чрез прилагане
на съвременните диагностични методи в
оптимален обем и отчитайки ефективността
на прилаганите съвременни терапевтични
методи съгласно критериите за оценка на
зд равословното състояние, оп ределени в
приложение № 1.
(2) При оценка на здравословното състояние на служители и лица, кандидатстващи за
служители в МВР, които подлежат на индивидуална преценка според приложение № 1, се
прилага диференциран, индивидуален подход,
съобразен със: здравословното състояние
към момента на освидетелстване; характера,
протичането и прогнозата на установеното
заболяване; възрастта на освидетелстваното
лице; квалификацията; специфичните изисквания за изпълнение на длъжността; за служителите и прослуженото време на държавна
служба при представени производствена и/или
здравно-производствена характеристика, при
необходимост и длъжностна характеристика
за съответната длъжност.
(3) При заболявания в остра форма, реконвалесцентен стадий или при обострено
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хронично заболяване медицинското освидетелстване се извършва след възстановяване
и/или стабилизиране на състоянието.
(4) При установяване на заболявания, които
не са посочени в приложение № 1, решението
се взема съобразно близки или аналогични
нозологични единици.
Чл. 8. (1) За резултата от извършеното
специализирано медицинско освидетелстване органът по чл. 3, ал. 1 поставя следното
заключение:
1. за лицата, кандидатстващи за заемане
на длъжности в МВР – „годен“ или „негоден“
за заемане на съответната длъжност;
2. за лицата, кандидатстващи за курсанти
в АМВР – „годен“ или „негоден“ за обучение
в АМВР;
3. за държавните слу ж ители в МВР с
установени заболявания – „годен за работа
в МВР“, „годен за работа в МВР с противопоказани условия на труд“ или „негоден за
работа в МВР“.
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(2) Издадените медицински свидетелства
на лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са валидни за
срок шест месеца от датата на поставяне на
експертното заключение.
(3) Независимо от срока по ал. 2 лицата,
освидетелствани като „негодни“ за постъпване
на държавна служба в МВР на длъжности по
чл. 1, ал. 2, т. 1, могат да се явят за медицинско освидетелстване за заемане на длъжности
по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 3.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 155, ал. 1, т. 5 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Започналите и неприключили процедури за специализирано медицинско освидетелстване се довършват по досегашния ред.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

РАЗПИСАНИЕ
на болестите и физическите недостатъци за медицинско освидетелстване за работа в Министер
ството на вътрешните работи

Наименование на болестите
Състав (графа)

К АНДИДАТ-СЛУЖИТЕЛИ (лица по чл. 1, ал. 2,
СЛУЖИТЕЛИ (лица по
т. 1 – 4)
чл. 1, ал. 2, т. 5 – 7)
Държавни
Кандидати ДС по чл. 1,
Лица, работеслужитеДС по
за курсан- ал. 2, т. 5 и
щи по трудово
ДС по чл. 1,
ли (ДС) по
чл. 1,
ти в Акакурсанти в
правоотношение
ал. 2, т. 6
чл. 1, ал. 2, ал. 2, т. 2
демията
Академията
(ЛРТП)
т. 1
на МВР
на МВР
1

2

3

4

5

6

Клас I
Някои инфекциозни и паразитни болести (А00-В99)
1

2

3

4

Чревни инфекции A00-09

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Ко р емен т иф и п а р ат иф
(А,В,С)
а) тежка форма
б) носителство

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Ботулизъм

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Плеврит

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Белодробна туберкулоза
(инфилтрат, каверна, нод уларна, брон х иек т а зи и,
пневмоторакс и др.)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Първична туберкулозна инфекция (първичен комплекс,
плеврит и др.)
Туберкулозна интоксикация
Първична ТБК на белите
дробове

5

6

Индивидуална
преценка
Индивидуална
преценка
Индивидуална
преценка
Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка
Индивидуална
преценка
Индивидуална
преценка
Индивидуална
преценка

Индивидуална Индивидуална
преценка
преценка
Индивидуална Индивидуална
преценка
преценка
Индивидуална Индивидуална
преценка
преценка
Индивидуална преценка

Индивидуална преценка
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1

2

3

4

5

6

Друга туберкулоза на дихателната сист ема (емпием,
хидроторакс, ендоторакал
ни лимфни възли, трахея,
изолир ан бронх, ларинкс,
ринофаринкс, нос и др.)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Туберкулоза на менингите
и на централната нервна
система

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Т у берк улоза на червата,
перитонеума и мезентериалните лимфни възли

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Т у б ерк у ло з а н а ко с т и т е
и ставите (артрит, костна
некроза, остеит, остеомиелит, синовит, теносиновит,
болест на Пот, спондилит)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Т у б ерк у ло з а на п и кочо половата система (пиелит,
пиелонефрит, епидидимит,
простатит, тестикулит, салпингит, оофорит)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Туберкулоза на други органи (кожа, нодозна еритема,
периферни лимфни възли,
око, ухо, тиреоидея, надбъбречни жлези, далак и др.)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Милиарна туберкулоза (полисерозит, дисеминирана,
генерализирана)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Някои бактериални зоонози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Чума

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Сап и мелиоидоза

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Лептоспироза

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Проказа ( Болест на Hansen)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Тетанус

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Газова гангрена

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Остър полиомиелит

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други бактериални болести

Индивидуална преценка след лечение

Други вирусни болести на
Индивицентралната нервна систе- Индивидуалдуална
ма, които не се предават от на преценка
преценка
членестоноги
Бяс

Негодни

Негодни

Негодни

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Вирусни енцефалити, предавани от ком ари, кърлежи
и от други и неуточн ени
членестоноги

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавицата
Херпес зостер

Годен след излекуване

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден
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Годен след излекуване

5

6

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Жълта треска и денга

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Кримска хеморагична треск а , хемо р а г и ч н а т р е с к а
Лася, хеморагична треска
Ебола, хеморагична треска
Марбург

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Вирусен хепатит
а) комбинирани форми
(А+С), (В+С) и др.

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) некомбинирани форми

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болест, предизвикана от
вируса на човешкия имунодефицит (НIV)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Други вирусни болести

Годен след излекуване

Протозойни болести

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Малария

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Токсоплазмоза

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Сифилис

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Гонококови и нф ек ц и и и
други венер ич ески болести
(мек шанкър, венеричес ка
лимфогрануломатоза, ингвинален гранулом, болест
на Райтер)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Лаймска болест – хроничен
мигриращ еритем, предизвикан от Borrelia burgd orferi
а ) тежка хронична форма

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Годен

Годен

Микози с рязка изява и
услож нен и форм и, изискващи срок на лечение над
3 месеца

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Хелминтози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Ехинококоза

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други и неуточнени инфекциозни болести

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Последици на ТБК
а) при значителни, остатъчни изменен ия в засегнатия орган, с нарушен ие
на функцията му

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) при незначителни изИндивиИндивидуалменения и зап аз ена функдуална
на преценка
ция
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Годен

Годен

Последици на острия полиомиелит
а) тежки

б) лека форма

б) леки

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка
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Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас II
Hовообразувания (C00-D48)
1

2

3

4

5

6

Злокачествени новообразувания на устните, устната
кухина и фаринкса

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообраз у ва н и я на д и х ат е л н и т е
органи и гръдния кош

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на костите и ставните
хрущяли

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Меланом и дру ги злокачествени новообразувания
на кожата

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на мезотeлиалната и
меките тъкани

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на женските полови
органи

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на мъжките полови
органи

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на пикочната система

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествено новобразувание на окото, главни я
моз ък и д ру г и час т и на
централната нервна система

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразу вани я на щи т ови дната
и други ендокринни жлези

Негоден

Негоден

Негоднен

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания с неточно определени вторични и неуточнени
локализации

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им
тъкани

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания със самостоятелни
(п ърви чни) множест вени
локализации

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Новообразувания in situ

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

До б р о к ач е с т в е н и н о в о 
образувания
а) засягащи важни органи
и системи, неподлежащи на
операция

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка
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б) подлежащи на оперативно лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Годен

Годен

в) които не предизвикват
функцион ал ни смущения

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Клас III
Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89)
1

2

3

4

5

6

А немии, свързани с храненето

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хемолитични анемии

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Апластични и други анемии

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Нарушения на съсирването
на кръвта, пурпура и други
хеморагични състояния

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на кръвта и
кръвотворните органи

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Други нарушения, включващи имунния механизъм

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Саркоидоза

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас IV
Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90)
1

2

3

4

5

6

Обикновена и нетоксична
възловидна гуша
а) ІІІ степен, неподлежаща на опер ативно лечение,
или състояние след струмектомия – със значителни
трай н и функционални смущения или рецидив

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

б) неза виси мо о т с т е пента и фу нк циона лните
смущения – подлежащи на
оперативно лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Тиреотоксикоза

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хипотиреоза вродена

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Хипотиреоза придобита

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Тиреоидит

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на щитовид- Индивидуалната жлеза
на преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Захарен диабет
а) тежки и среднотежки
форми на диабет

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) леки форми на диабет

Негоден

Индивидуална
преценка

Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Дру ги разст ройства на
гл юкознат а р ег ула ц и я и
ендокринната секреция на
панкреаса

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка
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1

2

3

4

5

6

Х и попарат и реои д изъм и
други разс тройства на паращитовидната жлеза

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Разстройства на хипофизата и нейния хипоталамичен
контрол

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на тимуса

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Разстройства на надбъбречните жлези

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Дисфункция на яйчниците

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Дисфункция на тестисите

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Полигландуларна дисфункция

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Д р у г и ен д о к р и н н и р а з стройства

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Hедоимъчно хранене

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други видове недоимъчно
хранене

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Затлъстяване и други разстройства поради прехранване

Годни ИТМ
до 29.9 кг/
кв.м

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Годни
ИТМ
до 29.9 кг/
кв.м

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Разстройства на обмяната
на веществата
а) тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) леки форми

Клас V
Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)
1

2

3

4

5

6

Сени лни и п ресени лни
органични психични състояния

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Алкохолни психози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Психози при наркомании

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Преходни органични психотични състояния

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Други органични психотични състояния (хронични)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Шизофренни психози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Афективни психози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Параноидни състояния

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Други неорганични психози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Пси хози, специфи чни за
детството

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден
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Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Разстройства на личността – при обективизирани,
т ра й но из ра зен и а номалии в емоционално-волевата сфера, поведен ие т о
и социалната вградимост,
неповлияни от лечебни и
социални интервенции

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Сексуа лни отк лонени я и
разстройства

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Синдром на алкохолна зависимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Наркотична зависимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Злоупотреба с наркотици
без поява на зависимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Соматични разстройства,
свързани с психични фактори

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Специални симптоми или
син дроми, нек ласирани
другаде

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Заекване

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Специфично разстройство
на съня – сомн амбулизъм
(от неорганичен произход)

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Незадържане на урината

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Незадържане на изпра жнени ята (от неорганичен
произход)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Ост ри реак ции на ст рес
и а дап тационна реак ци я
(ПТСР)

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Специфични непсихотични психични разстройства
след органи чно мозъчно
увреждане

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Депресивни разстройства и
разстройства на поведението, некласирани другаде

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Умствена изостаналост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Неврози
а) при тежки форми със
затегнат ход на протичане,
незадоволителен терапевтичен резултат и затруднена
социална вградимост
б) леки форми

Клас VI
Болести на нервната система (G00-G99)
1

2

ИндивиВъзпалителни болести на Индивидуалдуална
централната нервна система на преценка
преценка
Hаследствени и дегенеративни заболявания на централната нервна система

Негоден

Негоден

3

4

5

6

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка
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Разстройства на вегетативната (автономната) нервна
система

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Епизодични и пароксизмални разстройства

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Епилепсия
а) с чести големи или малки пристъпи; епилептична
промяна на личността

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) с единични редки епилептични пристъпи без психични смущения извън тях

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Други болести на централната нервна система

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Увр еж да н и я на о т де л н и
ИндивиИндивидуалнерви, нервни коренчета и
дуална
на преценка
плексуси
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Клас VII
Болести на окото и придатъците му (H00-H59)
1

2

3

4

5

6

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Болести на очната ябълка

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Отлепване и аномалии на
ретината

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на ретината

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хориоретинит, цикатрикси
и д ру г и заб ол я ва н и я на
хориоидеята

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на ириса и на цилиарното тяло

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Глаукома
а) първична на едното или
на двете очи и вторична на
двете очи

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) вторична – на едното
око

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Катаракта

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Hарушения на рефракцията
и на акомодацията
а) миопична рефракция
6.0 Д инад 6.0 Д на двете очи

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

хипермет ропична рефракция 7.0 Д и над 7.0 Д
на двете очи

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

анизометропия 3.0 Д и
над 3.0 Д

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Астигматизъм от всичките
му разновидности от 4.0 Д
и над 4.0 Д

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) рефрак ци я над ±4.0
Д на двете очи, влючващи
стойността на астигматизма

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка
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Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Амблиопия
а) тежка степен – зрителна острота 0.1 Д и по-малко
на едното око

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) средна степен – зрителна острота на едното око от
0.3 Д до 0.15 Д

Негоден

Индивидуална
преценка

Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) лека степен – зрителна
ИндивиИндивидуалострота 0.8 Д – 0.4 Д на
дуална
на преценка
двете очи
преценка

Годен

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Диплопия

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Аномалии на зрителното
поле (атрофия на зрителните нерви или трайно от
органически произход стеснение на зрителното поле
под 45° темпорално и под
30° за другите страни)
а) на двете очи

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Смущения в цветното зрение

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Нощна слепота

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други и неуточнени смущения на зрението

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Слепота и намаляване на
зрителната острота
а) при зрение на двете
очи 0.5 и по-малко

Негоден

Индивидуална
преценка

Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) при зрение на едното
око 0.1 и по-малко, а на
другото над 0.5

Негоден

Индивидуална
преценка

Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) при зрение на едното
око по-малко от 0.5 до 0.1,
а на другото повече от 0.5

Негоден

Годен

Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Кератит, мътнини и други
заболявания на роговицата

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Увреждания на роговичните мембрани, дегенерации,
наследствени дистрофии на
роговицата, кератокон ус,
десцеметоцеле и стафилома

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Заболявания на конюнкти- Индивидуалвата и клепачите
на преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Забол ява ни я на сл ъ зн и я
апарат

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Заболявания на орбитата

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Заболявания на зрителния
нерв и зрителните пътища

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) на едното око
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Страбизъм на очите и други
смущения на бинокуларното зрение
а) паралитичен с двойни
образи

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

б) задружен – явно манифестиран или трайно паралитичен без двойни образи

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други заболявания на окото

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Афакия и други заболявания на лещата
а) на двете очи

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) на едното око

Клас VIII
Болести на ухото и на мастоидния израстък (H60-Н95)
1

2

3

4

Болести на външното ухо

Годен след проведено лечение

Hегнойно възпа ление на
средното ухо и болести на
Евстахиевата тръба

Годен след проведено лечение

5

6

Хронични, гнойни отити
а) неепитилизирана радика лна т репанаци я, съпроводена с г ран улации,
супурация, или холестеатомодобни маси; радикална
трепанация на едното ухо
и хроничен гноен отит на
другото ухо

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) двустранен хроничен
отит или едностранен, но
ус лож нен с г ра н ула ц и и ,
полипи или холестеатом

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) едностранен хроничен
гноен отит без усложнения;
двустранна суха перфорация на тъпанчевата ципа

Негоден

Индивидуална
преценка

Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

б) при редки, умерени или
леки пристъпи от смущения
на вестибуларните функции

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Отосклероза, неврит на слуховия нерв и други болести
на у хото, съп роводени с
трайно намаление на слуха
а) трайна, пълна глухота
на едното ухо; трайно намаление на слуха на двете
уши при възприемане на
шепотна реч на всяко ухо
до 2 м

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Мениеров синдром и други
вестибуларни смущения
а) п ри рязко изра зен и
разстройства на вестибуларните функции с тежки или
чести умерени пристъпи,
доказани в специализирано
лечебно учреждение
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б) трайно намаление на
сл у ха на двете у ши п ри
възприемане на шепот – на
реч от всяко ухо от 2 до 4 м

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Глухота – трайна и пълна
на двете уши, немота или
глухонемота

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Клас IX
Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)
1

2

3

4

5

6

Остър ревматизъм

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хронични ревматични болести на сърце
а) митрална стеноза без
(или с митрална инсуфициенция с II – IV степен на
сърдечна недостатъчност/
СН/), аортна стеноза без
или с инсуфициенци я на
аортната к лапа с II – I V
ст. на СН, стеноза на трикуспидалната клапа с или
без инсуфициенция с II – IV
ст. на СН, всички комбинирани сърдечни пороци със
засягане на две или повече
клапи; оперираните за СС
пороци с II – IV ст. на СН;

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

б) всички сърдечни пороци, без тези по буква „а“

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хипертонични болести
а) т рет и ста дий – т ежко увреждане на прицелни
органи с декомпенсация на
функциите им

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) втори стадий – значително завишени стойности
на артериалното налягане
с начални органни промени

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) първи стадий – начален функционален стадий
с преходно периодично повишаване на артериалното налягане, без органни
промени

Негоден

Индивидуална
преценка

Годен

Негоден

Годен

Годен

Исхемична болест на сърцето
а) с ъс си л но изразен и
о рг а н и ч н и и з менен и я и
д ъ л б око н ару шен ие в ъ в
функциите – III и IV функционален клас

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) с у мерено изразени
о рг а н и ч н и и з менен и я и
умерени или леки нарушения във функциите – I и II
функционален клас

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Белодробно сърце и болести
на белодробното кръвообращение

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на сърцето
а) с ос тат ъч н и т еж к и,
фу нк ционални и хемодинамични промени

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден
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б) леки без функционални
промени в хемодинамиката

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Кардиомиопатия
а) тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) умерено изразени форми

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Смущения на сърдечната
проводимост и нарушения
на сърдечния ритъм
а) тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) средно тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) леки форми

Негоден

Индивидулна
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Мозъчносъдови болести
а) при тежки и трайни
п р о м ен и и л и п ри лош а
прогноза, които водят до
п ъ л на с оц иа л но - т ру дова
неприспособимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) п ри с т аби л и зи ра н и
състояния с леко засегнати двигателна, сетивна и
вегетативна функции или
психична дейност

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

в) при временни смущения с пълно възстановяване

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на артериите, артериолите и капилярите
а) с ъс си л но изразен и
органични изменения и нарушения на функциите и
неподдаващи се на трайно
оперативно или консервативно лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) с временни трофични и
функционални нарушения,
подлежащи на лечение

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на вените, лимфните съдове и лимфните
въ з л и, нек ласифи ц и ра н и
другаде. Други и неуточнени болести на органите на
кръвообращението
а) състояние след прек ара на д ъ лб ок а венозна
тромбоза с трайно хронична
венозна недосттъчност С4,
5, 6, тежки малформации
на магистралните повърхнос т н и и д ъ лбок и вен и,
тежки изменения в лимфните съдове, състояния след
л и гат у ра и л и п лас т и ч но
заместване на дълбоки магистрални вени

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) леко изразени форми

Сърдечна недостатъчност
а) тежка форма
б) лека форма
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б) повърх ностен т ромбофлебит, първични варици
на к ра й н и ц и т е, венозн и
малформации с ограничен
характер, дълбока венозна
тромбоза, без изразени хемодинамични смущения в
крайниците

ДЪРЖАВЕН

С Т Р. 9 9

1

2

3

4

5

6

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

в) слабо разширение на
Индивималки повърхностни вени Индивидуалдуална
без обективни оплаквания на преценка
преценка
и трофични смущения
Хемороиди:
а) с усложнения

ВЕСТНИК

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Годен

Годен

Варикоцеле
а) силно изразено варикоцеле, пречещо на движението

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) умерено изразено варикоцеле

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) леко изразено варикоцеле

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

5

6

Годни

Годни

б) без усложнения

Клас Х
Болести на дихателната система (J00-J99)
1
Остри инфекции на горните
дихателни пътища

2

3

4

Годен след излекуване

Други болести на горните Индивидуалдихателни пътища
на преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хроничен синузит
а) тежки форми, безуспешно лек у вани и ли усложнени

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) леки форми
Грип
Пневмонии

Годен след излекуване

Годен

Годен

Годен след излекуване

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Бронхит, неу точнен като
остър или хроничен, хроничен бронхит и емфизем

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Астма

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Бронхиектазии
а) двустранно разпространение или едностранно
в повече от един белодробен дял

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

б ) о г р а н и ч е н и (е д н о странни и със засягане само
на един дял), но с чести
обостряния

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

в) ограничени (едностранни и със засягане само на
един дял) без обостряния и
нарушения на белодробната
функция

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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1

2

3

4

5

6

Болести на белия дроб, причинени от външни агенти

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на дихателната система

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Пневмоторакс

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас ХI
Болести на храносмилателната система (К00-К93)
А нодонти я (пълна липса
или снемаща протеза на
10 и повече зъба на едната
челюст)
Болести на венците и пародонта (пародонтит, пародонтоза)
а) III степен
б) II степен

1

2

3

4

5

6

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Челюстнолицеви аномалии,
болес т и на чел юс т и т е и
ИндивиИндивидуалафтозни разязвявания на
дуална
на преценка
устата, изискващи срок на
преценка
лечение над 3 месеца

Индивидуална
преценка

Негоден

Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на хранопровода
Ахалазия и кардиоспазъм
на хранопоровода

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Гас т р о е з о фа г е а л на р е флуксна болест
а) III, IV степен

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Негоден

Годен

Годен

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

а) с усложнения, тежки
рецидиви, тежко протичане

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) с активен язвен дефект

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Годен

Годен

Индивидуална преценка

Годен

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) I, II степен
Стриктура на хранопровода
Язвена болест

в) в ремисия

Гастрит и дуоденит, функциона лни см у щени я на
ИндивиИндивидуалстомаха и други болести
дуална
на преценка
на стомаха и дванадесетопреценка
пръстника
Болести на апендикса
Абдоминална херния
а) г и га н т ск а, непод даваща се на операт ивно
лечение, със значи т елни
функционални смущения

Годен след проведено лечение

Негоден

Негоден

б) подходяща за оперативно лечение или незатрудняваща функциите на
организма
Регионален ентерит (болест
на Крон) и идиопатичен
проктоколит (хроничен улцеро-хеморагичен колит)

Негоден

Негоден

Годен след оперативно лечение

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка
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ДЪРЖАВЕН
1

Съдови болести на червата

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

2

3

4

5

6

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Неинфекциозни гастроентерити и колити със смущения
в развитието и охранването

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на червата
и перитонеума
а) т еж к и и услож нен и
ф о р м и , с т р а й н и фу н кционални смущения след
п роведено операт и вно и
консервативно лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) средно изразени форми
с функционални смущения,
при които се очаква възстановяване

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

в) леки форми без функ- Индивидуалционални смущения
на преценка
Остра и подостра некроза
на черния дроб

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Хронични болести и цироза
на черния дроб
а) тежки форми, с настъпили трайни функционални
см у щен и я и услож нен и я
Child С

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) средно тежки и леки
форми Child B

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) леки форми Child А

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Абсцес на черния дроб

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на черния
дроб

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Холелитиаза и други болести на жлъчния мехур и
Индивижлъчните пътища
Индивидуалдуална
а) услож нени форми и на преценка
преценка
след проведено оперативно
лечение

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на панкреаса

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Стомашно-чревен кръвоизлив

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Нарушена резорбция в червата
а) със смущения в развитието и охранването

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) неусложнени форми

б) без функционални сму- Индивидуалщения
на преценка

Клас ХII
Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)
Болести на кожата и под
кожната тъкан
а) тежки форми с доказана лоша прогноза

1

2

3

4

5

6

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

б) средно тежки форми,
упорито рецидивиращи и
разпространени
в) леки форми

ВЕСТНИК
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1

2

3

4

5

6

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Годен

Клас ХIII
Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99)
1

2

3

4

5

6

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) средно тежки форми
с у мерено нару шение на
функциите на засегнатите
стави

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) леки форми с незначителни нарушения на функциите на ставите

Негоден

Индивидуална
преценка

Годен

Негоден

Годен

Годен

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Дорзопатии
а) тежки форми със значително нарушение на функциите на ставите; тук се
отнася и дискова херния на
две и повече нива с наличие
на трайна тежка отпадна неврологична симптоматика

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) с р ед но т еж к и ф ор ми – с умерено нарушение
на функциите на засегнатите стави

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) леки форми – с незначителни нарушения на функциите на ставите

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на меките тъкани

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Системни болести на съединителната тъкан
А р т р опат и и, свърз а н и с
инфекции, дължащи се на
микрокристали и свързани
със заболявания, класирани
другаде
а) тежки форми
б) леки форми
Ревматоиден артрит и други
възпалителни полиартропатии
Остеоартрози, други артропатии, вътреставни увреждания на коляното и други
увреждания и неуточнени
болести на ставите
а) тежки форми със значително нарушение на функциите на ставите

А нк и лози ращ спон ди ли т
(болест на Бехтерев)
а) тежки форми

б) леки форми

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Негоден
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

1

2

3

4

5

6

Остеопатии, хондропатии и
придобити костно-мускулни деформации
а) п ри рязко изра зен и
органични увреж дания и
тежки функционални нарушения

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) при умерено изразени
функционални нарушения

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) при ограничени органични увреждания с леки
функционални нарушения

Негоден

Индивидуална
преценка

Годен

Негоден

Годен

Годен

5

6

Клас ХIV
Болести на пикочо-половата система (N00-N99)
Остър гломерулонефрит

1

2

3

4

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Годен

Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Нефрозен синдром

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Хроничен гломерулонефрит

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Нефрит и нефропатия, неуточнени като остри или
хронични

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Остра бъбречна недостатъчност

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хронична бъбречна недостатъчност

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Бъбреч на недос тат ъчност – неуточнена

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Сбръчкан бъбрек

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Малък бъбрек по неизвестна причина

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Бъбречни инфекции

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хидронефроза

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на бъбрека Индивидуали уретера
на преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Камък в бъбрека и уретера

Камък в долните пикочни
пътища

Индивидуална преценка след лечение

Цистит
Други болести на пикочния
мехур

Годен след излекуване
Негоден

Невенеричен уретрит и уре- Индивидуалтрален синдром
на преценка
Стриктура на уретрата
Други болести на уретрата
и на пикочните пътища

Индивидуална преценка
след лечение

Годен след лечение
Годен

Годен

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Индивидуална преценка след лечение

Индивидуална преценка след клинично уточняване

С Т Р.

104

Хиперплазия на простатата

ДЪРЖАВЕН

Хидроцеле и сперматоцеле
Орхит и епидидимит
Фимоза, хипертрофия на
препуциума и парафимоза
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1

2

3

4

5

6

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Годен

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка след оперативно лечение

Индивидуална преценка

Годен

Индивидуална преценка след лечение

Годен

Годен

Възпалителни болести на
простатата
Дру г и б оле с т и на п р о статата

ВЕСТНИК

Годен след излекуване
Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Други увреждания на по- Индивидуалловия член
на преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Други увреждания на мъж- Индивидуалките полови органи
на преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Индивидуална преценка

Годен

Безплодие при мъжа

Болести на млечните жлези

Годен след лечение

Възпалителни болести на Индивидуалженските тазови органи
на преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Ендометриоза

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Генитален пролапс

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Фистули със засягане на
женските полови органи

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Невъзпалителни заболявания на яйчници, маточната
тръба и широката връзка
на матката

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Годен

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Болки и други симптоми,
ИндивиИндивидуалсвързани с женските полови
дуална
на преценка
органи
преценка

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Кръвотечение от женските
ИндивиИндивидуалполови органи и смущение
дуална
на преценка
на менструацията
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Менопаузни и постменопа- Индивидуалузни разстройства
на преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Болести на матката, некла- Индивидуалсирани другаде
на преценка
Невъзпа ли телни болест и
на шийката на матката и
вагината

Годен след излекуване

Невъзпалителни болести на Индивидуалвулвата и перинеума
на преценка

Безплодие у жената

Индивидуална
преценка
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ДЪРЖАВЕН
1

Други заболявания на жен- Индивидуалски полови органи
на преценка

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

2

3

4

5

6

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Годен

Годен

Клас ХV
Бременност, раждане и послеродов период (О00-О08)
Усложнения на бременността, раждането и послеродовия период

1

2

3

4

5

6

Негодна

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негодна

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас ХVII
Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)
1

2

3

4

5

6

Вродени аномалии:
а) при значимо изразени
органични у вреж дани я с
тежки функционални нарушения

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) при умерено изразени
органични у вреж дани я с
функционални нарушения

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) без функционални нарушения

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас ХVIII
Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласи
фицирани другаде (R00-R99)
1

2

3

4

5

6

Липса на очакваното нормално физиологично развитие
а) рязко изоставане във
физическото развитие, неотговарящо на възрастта

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) физическо развитие,
неотговарящо на възрастта,
изразено в недостат ъчно
развитие на костната и мускулната система

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас ХIХ
Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини (S00-T98)
1

2

3

4

5

6

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Счупване на черепа и лицевите кости без органично
увреждане на ЦНС
а) с дефект на мозъчния
череп
· над 4 кв. см
· до 4 кв.см

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

С ч у пва не на кос т и т е на
гръбначния стълб и туловището
а) с изразени и трайни
у вреж дани я на фу нк циите на гръбначния мозък и
други органи

б) без костен дефект

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) с трайни, умерени увреждания на функциите на
органите – парези

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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1

2

3

4

5

6

в) с леки увреждания на
фу н к ц и и т е на орг а н и т е,
при които се очаква възстановяване

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Счупвания на горни и долни
крайници
а) п о л ифр а г м ен т а р н и ,
дислоцирани на тръбестите
кости с увреждане функциите на крайника

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Годен

б) непълни и недислоцирани без увреждане функциите на крайника

След завършване на оздравителния процес е годен
Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) на с ред н и и ма л к и Индивидуалстави
на преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Изкълчвания
а) на големи стави

в) сублуксации
Навяхвания
Мозъчно сътресение до 6
месеца

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Разкъсване и контузия на
мозъка; травматичен суб
арахноидален, субдурален
и екстрадурален кръвоизлив; дру г или неу точнен
травматичен вътречерепен
кръвоизлив и вътречерепна
травма от друго или неопределено естество

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Вътрешни травми на гръдния кош, корема и таза
а) тежки, с резки и трайни
нарушения на функцията на
органите в тях

Негоден

Негоден

б) с изразени нарушения
на функцията на органите,
при които се очаква възстановяване

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Негоден

в) леки, без засягане функцията на органите

Годен след възстановяване

Открити рани на главата,
шията, трупа, горен и долен
крайник

Индивидуална преценка след възстановяване

Тра вмат и ч на а м п у т а ц и я
на палеца и травматична
ампутация на други пръсти на ръката (пълна или
частична)
а) на 3 или повече пръста на едната ръка или на
пок а за леца и па леца на
доминантната ръка или на
4 пръста общо на двете ръце
б) при липса на палец
(дистална фаланга на палец)
и показалец на доминантната ръка

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка
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С Т Р. 1 0 7

1
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в) на 2 пръста на едната
ръка; на палеца на която и
да е ръка; на показалеца на
дясната ръка; на нокътните
фаланги на 2 или повече
пръсти, на която и да е ръка

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Травматична ампутация на
ръката, дланта и китката
(пълна или частична)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) затрудняващи незначително ходенето и носенето
на обувки

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Годен

Годен

Тра вмат и ч на а м п у т а ц и я
на ниво глезен и стъпало
и травматична ампутация
на крак (крака) – пълна,
частична

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Травми на кръвоносните
съдове
а) на магистрални артериални съдове с резки и трайни нарушения и състояние
след лигатура и пластично
заместване на магистрални
дълбоки вени

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) с временни трофични
и функционални нарушения, при които се очаква
възстановяване

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) с незначителни функционални нарушения

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуала
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Травматична ампутация на
пръстите на крак(ата) – пълна, частична
а) затрудняващи значително ходенето и носенето
на обувки

Последици от травми, отраИндивиИндивидуалвяния и други въздействия
дуална
на преценка
на външни причини
преценка
Повърхностни травми
Смазвания
Последици от проникване
на чуждо тяло през естествени отвори

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Негоден

Негоден

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годността се решава по съответстващата на основното заболяване рубрика

Термични и химични изгаряния
а) тежки – с трайно нарушаване на функциите

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) средно т еж к и – п ри
които се очаква възстановяване

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) лек и – без фу нк ционални нарушения

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Травми на нервите и на
гръбначния мозък

Негоден

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Някои усложнения на трав- Индивидуалмите и неуточнени травми на преценка
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6

Отравяния с лекарствени
ИндивиИндивидуалсредства, медикаменти и
дуална
на преценка
биологични вещества
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Токсични въздействия на
ИндивиИндивидуалвещества, предимно с недуална
на преценка
лекарствен произход
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална
преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други и неуточнени ефекти
от въздействия на външни
причини

Годността се решава индивидуално по съответстващата рубрика

Усложнения от хирургически интервенции и терапевтични грижи, некласифицирани другаде

Годността се решава индивидуално по съответстващата рубрика

Специфични изисквания за физическо развитие:
тегло, състояние на слух и зрение
Тегло

Минимално тегло за мъже – 55 кг; за жени – 50 кг; (ИТМ – 18.5 кг/м 2). Максимално
тегло при ИТМ – 29.9 кг/м 2 – Задължително изискване за кандидати като ДС по
графа 1 и кандидати за Академията на МВР.

Слух

Възприемане на шепотната реч не по-малко от 6 м на едното ухо и не по-малко от
4 м на по-слабо чуващото ухо – Задължително изискване за кандидати като държавни
служители по графа 1 и кандидати за Академията на МВР.

Зрение

Двуоочно зрение, равно на 1.4 без корекция и най-малко 0.5 на по-слабо виждащото
око – задължително изискване за:
– кандидати като ДС по графа 1
– кандидатите за Академията на МВР.

Цветоусещане

Нормално цветоусещане задължително се изисква за същите групи служители, изброени в т. „Зрение“.

ПОЯСНЕНИЕ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ НОЗОЛО
ГИЧНИ ЕДИНИЦИ, РАЗДЕЛЕНИ В КЛАСОВЕ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА КЛАСИФИК А
ЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ – МКБ 10
КЛАС I.
НЯКОИ ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ
БОЛЕСТИ (A00-B99).
Чревни инфекции
Тук спадат холера, коремен тиф и паратиф
(А,В,С), други салмонелни инфекции, шигелоза
(бактериална дизентерия), други хранителни отравяния (бактериални) – стафилококови, ботулизъм, амебиоза, други протозойни чревни болести
(колит, диария, дизентерия), чревни инфекции,
дължащи се на други микроорганизми (ешерихия
коли, аризона, аеробактер, протеус и др.).
За нуждите на експертизата да се изискват
епикризи от специализираните лечебни заведения
(инфекциозни болници или отделения) и при
нужда да се извършват необходимите изследвания и уточняване в МИ – МВР.
Служителите, при които лечението е продължило над три месеца, след приключването му
се ограничават от физически натоварвания за
срок шест месеца.
Туберкулоза. Туберкулоза на дихателните
органи. Първична туберкулозна инфекция (пър
вичен комплекс, плеврит и др.). Туберкулозна
интоксикация
Кандидатите с хиперергични реакции на
туберкулиновата проба по Манту, позитивни
гама-интерферонови тестове (Т-SPOT-TB или

QUANTIFERON-GOLD), без органично заболяване и без засягане на общото състояние са
негодни за работа в МВР. Преценката на служителите е индивидуална след провеждане на
медикаментозна профилактика.
Първична туберкулоза на белите дробове
Това е форма на първична туберкулоза на
белите дробове, при която клинично доловимата първична туберкулозна инфекция е ясно
обособена и параклинично (рентгенографски,
лабораторно, проба на Манту). Кандидатите за
работа са негодни, за служителите експертното
решение се взема след провеждане на активно
лечение и възстановяване.
След приключване на лечението служителите за срок до 12 месеца работят при облекчени
условия на труд (без нощен труд, значително
физическо натоварване, професионални вредности и излагане на неблагоприятни атмосферни
условия) с цел предпазване от нови тласъци.
Преболедувалите служители подлежат на диспансерно наблюдение за срок 5 години.
Плеврит
Тук се отнася туберкулозният плеврит независимо от това, дали е сух, или ексудативен.
За кандидатите с ексудативен плеврит решението е негоден. За служителите преценката
е индивидуална след провеждане на активно
лечение и възстановяване. Преболедувалите
служители се ограничават от полагане на нощен труд, значителни физически натоварвания,
професионални вредности и излагане на неблагоприятни атмосферни условия за срок до една
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година. Годността при служители, преболедували
от воден плеврит с масивни плеврални сраствания, се определя индивидуално в зависимост от
степента на настъпилата дихателна и сърдечносъдова недостатъчност и естеството им на работа.
Белодробна туберкулоза (инфилтрат, каверна,
нодуларна, бронхиектазии, пневмоторакс и др.)
Тук спадат различни форми на вторична белодробна туберкулоза (ТБК). Вторичната ТБК
на белите дробове се развива при клинично оздравели от първичната инфекция, когато в белия
дроб се откриват активни огнища вследствие
на екзогенна или ендогенна суперинфекция.
При рентгенологично установено наличие на
инфилтрат и (или) каверна се приема активност
на заболяването и се определя фазата на прогресирането му (инфилтриране, разпадане, разсейване). Диагностиката почива и на клинични,
лабораторни, микробиологични и имунологични
данни. При установяване на пробив в бронх се
приема фаза на разпадане.
При откриване на ТБК във фаза на инфилтриране, разпадане и разсейване решението за
кандидатите е негоден. Решение за годност при
служители, заболели от белодробна туберкулоза, се взема след завършване на определения
срок за лечение в зависимост от: формата на
заболяването, остатъчните изменения, функционалното състояние на дишането, съпътстващите
неспецифични заболявания и условията на труд.
След приключване на лечението служителите
за срок от 6 до 12 месеца работят при облекчени
условия на труд (нощен труд, значително физическо натоварване, професионални вредности и
излагане на неблагоприятни атмосферни условия).
Оздравителният процес често е свързан с развитие на пневмофиброза, която чрез намаляване
на дихателната повърхност и деформиране на
гръдния кош и средостението води до нарушение
на дихателната функция и до ограничение на
годността. Ето защо при оценка работоспособността на болните от белодробна туберкулоза
важно значение има характеристиката на дихателната функция и хемодинамиката (ФИД, АКР,
хемодинамични показатели и др.).
При развитие на трайна дихателна недостатъчност от I, II степен, масивни плеврални сраствания, тежки фиброзни изменения, бронхиектазии,
които водят до изразено функционално нарушение
на дихателната и сърдечно-съдовата функция,
освидетелстваните по графа 5 са негодни, а по
графа 6 годността се определя индивидуално.
Годността при освидетелстване на служители,
при които е извършена резекция (сегментeктомия
или лобектомия) на бял дроб по повод туберкулоза, се определя индивидуално в зависимост
от функционалното състояние на дихателната
система и естеството на работа.
Пулмонектомията води до трайна загуба на
работоспособността и негодност за работа в МВР
по графи 1, 2 ,4 и 5; индивидуална преценка по
графи – 3 и 6.
Кандидати със стабилизирана белодробна
туберкулоза, без остатъчни изменения в белите
дробове, са годни за работа в МВР, ако от фазата
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на уплътнението са минали 5 години, не са имали
нов тласък и представят документ от съответния
ТУБ диспансер, който да удостовери това.
Туберкулоза на нервната система
Годността на кандидатите се решава индивидуално, ако са изминали пет години от началото
на заболяването. Служителите се преценяват след
стабилизиране на състоянието в зависимост от
неврологичния дефицит.
ТБК на червата, перитонеума и мезентери
алните лимфни възли
Чревната ТБК е най-често вторична. Измененията са локализирани предимно в терминалния
илеум, цекум и колон десцендес. Усложненията са:
стенози с илеус, хеморагии, перфорации, малабсорбция с тънкочревен бактериален свръхрастеж.
Кандидатите за работа се преценяват пет
години след приключване на лечението, ако не
са имали усложнения, нов тласък и представят
документ от туберкулозен диспансер, провеждал
лечението им.
Служителите след приключване на лечението за срок три години работят при облекчени
условия на труд без физически натоварвания,
продължителни командировки, професионални
вредности, неблагоприятни атмосферни условия.
Туберкулоза на костите и ставите
Тук се включват: туберкулозен артрит, костна
некроза, остеит, остеомиелит, синовит, теносиновит, болест на Пот, спондилит и др.
Кан ди дат-сл у ж ителите и кан ди датите за
Академията на МВР се решават годни, ако пет
години след стабилизиране на процеса не са
имали рецидив и нямат функционални нарушения
в ставите на крайниците и гръбначния стълб.
Заболелите от костно-ставна туберкулоза
служители подлежат на продължително лечение,
след което годността се определя индивидуално
в зависимост от функцията на засегнатите стави
и естеството на работата, която изпълняват.
ТБК на пикочо-половата система
Тук се включват: туберкулозен пиелит, пиелонефрит, епидидимит, простатит, тестикулит,
салпингит, оофорит и др.
Бъбречната туберкулоза е локална и вторична
изява на общ туберкулозен процес, пренесен по
кръвен път, който, ако не се лекува, преминава
в урогенитална инфекция. Оформя се кавернозен
бъбрек. Стенозата в пиелоуретералния сегмент
води до тежка пионефроза.
Лечението с туберкулостатици продължава
от 6 до 9 месеца (рядко до 24 месеца).
Бъбречната функция е основен критерий за
определяне на годността за работа в МВР. Кандидат-служителите и кандидатите за Академията
на МВР се решават като годни, ако пет години
след началото на заболяването не е регистриран
рецидив, няма остатъчна структурна патология
и нарушена функция.
Жените с генитална ТБК провеждат лечение
6 – 12 месеца и след завършване на лечението
са ограничено годни за срок от 4 години.

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

Туберкулоза на други органи (кожа, нодозна
еритема, периферни лимфни възли, око, ухо,
тиреоидея, надбъбречни жлези, далак и др.)
Диагнозата туберкулоза на кожата и подкожната тъкан се доказва биопсично. Курсът на лечение
и временната неработоспособност продължават
5 – 6 месеца. При кожни изменения по откритите
части на тялото (глава, ръце), представляващи
отличителен белег, както и при постовите служители с улцерозна и индуративна туберкулоза
на долните крайници, се налага спазване на
противопоказани условия на труд – продължително статодинамично натоварване на долните
крайници, работа, свързана с травматизъм.
Кандидатите за работа и А кадемията на
МВР с туберкулоза на кожата се преценяват
индивидуално 2 години след проведено лечение, а при останалите изброени нозологични
единици – минимум 3 години след проведено
лечение в зависимост от тежестта на протичане, продължителност на лечение и степен на
органно увреждане.
Милиарна туберкулоза (полисерозит, дисе
минирана, генерализирана)
Кандидатите за работа са негодни до 5 години
след преболедуването, след което се преценяват
индивидуално. Служителите след приключване
на лечението се ограничават от физически натоварвания, походи, професионални вредности и
работа при неблагоприятни климатични условия
за срок 4 години.
Някои бактериални зоонози
Тук спадат: чума, туларемия, антракс, бруцелоза, сап, мелиоидоза, треска при ухапване от
плъх, лептоспироза и др.
Решенията по годността са дадени в таблицата.
Преболедувалите кандидат-служители от тежка форма на лептоспироза са негодни за работа
в МВР. При леките форми решение се взема
една година след боледуването. За служителите
преценката е индивидуална.
Други бактериални болести
Тук се отнасят: проказа (лепра), дифтерия,
кок люш, стрептококова ангина, скарлатина,
еризипел, менингококова инфекция, епидемичен
менингит, енцефалит, менингококов кардит,
тетанус, септикемия, актиномикозни инфекции,
газова гангрена и др.
Решенията по годността за служителите се
вземат след проведено лечение съобразно функционалния дефицит на засегнатите органи, ако
не е настъпило пълно излекуване.
Полиомиелит и други вирусни болести на
ЦНС, които не се предават от членестоноги
Тук спадат заболявания, като полиомиелит,
бавновирусни инфекции (куру, Creutzfeld – Jacob,
подостър склерозиращ паненцефалит, склерозиращ левкоенцефалит Van Bogart), ентеровирусни,
аденовирусни, арбовирусни, коксак и, ЕСНО
вируси и др.
Решенията са дадени в таблицата и касаят
периода на боледуването. Една година след
приключване на лечението преценката е индивидуална съобразно степенното възстановяване
на функциите на засегнатите органи.
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Вирусни инфекции, характеризиращи се с
увреждания на кожата и лигавиците
Към тази група спадат варицела, херпес зостер, херпес симплекс, морбили, вариола и други
вирусни екзантеми. При херпес зостер, протекъл
с усложнения (менингит, невралгии, полиневропатии), преценка по годността се прави една
година след приключване на лечението.
Вирусен хепатит
При некомбинирани форми на вирусен хепатит кандидат-служителите са годни една година
след преболедуването при нормални клинични
и лабораторни показатели. При служителите
критерии за продължителността на временната неработоспособност са видът и тежестта на
инфекцията. Противопоказани условия на труд
са: тежък физически труд, нощен труд, вибрации, охлаждане, принудителни положения на
тялото, чести и продължителни командировки,
работа с хепатотоксични вещества, покриване
на нормативи за физическа подготовка за срок
от 6 месеца до 1 година.
Болест, предавана от вируса на човешкия
имунодефицит (HIV)
Служителите, които нямат клинични прояви
на СПИН, а са серопозитивни по графа 5, подлежат на индивидуална преценка от експертните
органи. Служителите по останалите графи са
годни.
При развита клиника служителите се преценяват като негодни.
Кандидат-служителите са негодни по графа
1, 2 и 4; индивидуална преценка по графа 3.
Протозойни болести
Тук се отнасят: малария, лайшманиоза, трипанозомиаза, токсоплазмоза, пневмоцистоза и
други протозойни болести.
Преболедувалите от малария кандидати се
освидетелстват една година след приключване
на лечението.
Сифилис
Тук се включват различните форми на сифилис: вроден сифилис, пресен сифилис, латентен
сифилис, сифилис на сърдечно-съдовата система,
на нервната система, късен сифилис.
Кандидатите по всички графи са негодни. При
преболедували решението се взема шест месеца
след приключване на лечението. При служителите
решението е индивидуално и може да се вземе
и след първия курс на лечение в зависимост от
серологичните проби.
Гонококова инфекция и други венерически
заболявания
Тук се включват мек шанкър, венерическа
лимфог рануломатоза, ингвина лен г ранулом,
болест на Райтер и др.
Сроковете за преценка са както при сифилиса.
За гонококова инфекция решение по годността се взема индивидуално след 3 месеца,
а за останалите нозологични единици – след 6
месеца според стадия, формата на заболяването
и повлияване от проведеното лечение.
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Други болести, предизвикани от спирохети
Тук се отнасят: невенеричен сифилис, фрамбезия, ангина Винсент, Лаймска болест (хроничен
мигриращ еритем), пинта и др.
Хелминтози
Тук спадат: шистозомиаза, ехинококоза, тениози, трихинелоза, филариоза, анкилостомидоза,
аскаридоза, трихинелоза и др.
Кандидат-служителите с ехинококоза по всички графи са негодни. При служителите се прави
индивидуална преценка според функционалния
дефицит на засегнатите органи и системи, характера и особеностите на заеманата длъжност.
Пос ледици от инфек циозни и паразитни
болести
В експертизната практика се срещаме с късните последици от туберкулоза, полиомиелит и
ехинококоза.
КЛАС II. НОВООБРАЗУВАНИЯ (C00-D48)
Злокачествени новообразувания
При доказана диагноза за злокачествено заболяване кандидатите по 1 и 4 графа са негодни
за работа в МВР, по графи 2 и 3 преценката на
годността е индивидуална и се прави след радикално оперативно лечение и/или постигната
терапевтична ремисия при минимален петгодишен период без рецидив.
За служителите при благоприятен ход на заболяването след радикално оперативно лечение
с клинична и лабораторна ремисия при запазена
работоспособност се определя индивидуално
решение за годност според характера и особеностите на заеманата длъжност.
Експертната преценка по годността е отразена
в таблицата.
Злокачествени новообразувания на лимфната,
кръвотворната и сродните им тъкани
Включва голяма група от лимфопролиферативни заболявания – хочкинови и нехочкинови
лимфоми.
Малигнените лимфоми представляват злокачествени процеси на лимфната тъкан с неясна
етиопатогенеза.
Стадирането на заболяването става след клиничен преглед, пълна параклиника, хистологичен
резултат от туморния процес, рентгенография,
ехография, компютърно-аксиална томография,
трепанобиопсия (миелограма), при необходимост
фенотипизация.
Работоспособността се определя според хистологичния вариант, стадия, липсата или наличието
на съпътстващи заболявания, чувствителността към провежданото лечение и постигнатата
ремисия. Лечението е комплексно и включва
цитостатици, лъчетерапия, имунотерапия.
На ли чието на спон танна и ли ин д у ц и рана ремисия (клинична или хематологична) в
хода на заболяването невинаги означава добра прогноза, което трябва да се има предвид
при връщане на работа на служителите. През
периодите на трайна ремисия те могат да изпълняват служебните си задължения, ако се
вземат предпазни мерки срещу факторите, които могат да влошат здравното им състояние:
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повишено физическо натоварване, нощен труд,
стрес, травми, инфекции, контакт с токсични
вещества и йонизиращи лъчения.
Лимфоми с ниска степен на малигненост, без
белези на активност, позволяват работа при щадящи условия. При лимфоми с висока степен на
малигненост годността се преценява от 6 месеца
до една година от началото на заболяването.
Кандидат-служителите при наличие на тези
заболявания са негодни за работа в МВР.
Остри левкемии
Те биват миелоидни и немиелоидни (лимфобластни).
Етиопатогенезата е неясна, но общото и
основно за всички видове е блокиране в съзряването и неконтролируемо разрастване на
малигнен клетъчен клон. Болните са с тежки
хематологични отклонения и изразен анемичен,
хеморагичен и инфекциозен синдром.
Типизирането на левкемичния процес става
чрез цитоморфологични, имунологични, цитохимични, генетични изследвания. Работоспособността на болните в активния стадий и в стадия
на възстановяване (до една година) е напълно
загубена. Болните, при които е постигната пълна
хематологична ремисия с дълготрайност повече
от 6 месеца до една година, възстановяват работоспособността си в различна степен и могат да
работят по-лека работа, несвързана с физически
и психически натоварвания.
Б ол н и, непов л и я н и о т лечен ие т о и л и с
краткотрайни ремисии, са с трайно загубена
работоспособност. По време на лечение те са
неработоспособни, а по време на ремисия са с
намалена работоспособност. Това налага индивидуална преценка за служителите.
Кандидат-служителите са негодни за работа
в МВР.
Хронични левкемии
Хрони чни те миелоп ролиферат ивни заболявания: хронична миелогенна левкемия, полицитемия вера, есенциална тромбоцитемия,
миелофиброза, са заболявания, произхождащи
от миелогенно насочената стволова клетка, ангажираща и трите костномозъчни редици.
Етиологията на тези заболявания е неясна.
Протичането им е сравнително бавно, с възможности за сравнително добро терапевтично
компенсиране.
Нозологията се определя чрез клинични, цитоморфологични (периферна кръв, костен мозък,
цитогенетични, цитохимични и други изследвания). Преценява се активността на процеса и
терапевтичното поведение. Терапията основно
е цитостатична и имунотерапия.
Прогнозата е неблагоприятна по отношение
постигането на пълна ремисия. Преценката по
годността за работа в МВР на служителите е
индивидуална в зависимост от активността на
болестния процес и терапевтичното му повлияване. Противопоказани условия на труд са работа
с тежки физически, психически натоварвания,
нощен труд, токсични въздействия.
Кандидат-служителите са негодни за работа
в МВР.
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Хронична лимфоидна левкемия
Лимфопролиферативен процес, произхождащ
от В и Т клетъчни прекурсори. През последните
години се разглежда в класификацията на нехочкиновите лимфоми.
Стадирането е прието да става от 0 до IV
стадии по Рай, като болните от 0 до II стадий
подлежат на наблюдение, а при следващите на
цитостатична терапия.
Протичането и прогнозата е както при нехочкиновите лимфоми.
Всички кандидат-служители са негодни за
работа в МВР, а за служителите се прави индивидуална преценка съобразно стадий, протичане,
медикаментозно повлияване и изискванията на
службата.
Първичен миелодиспластичен синдром
Това е малигнен процес на миелоидния ред,
прогресиращ до остра миелобластна левкемия,
с лоша прогноза и все още с неуточнено място
в класификацията.
Годността за работа в МВР се определя както
при другите остри левкемии.
Доброкачествени новообразувания
Нозологичните единици, които са включени
тук, са с различна етиология, локализация и
големина.
Годността се определя от степента на нарушената органна функция, обуславяща се на
компресивни и деструктивни промени, цикатрикси или оформени формации, които пречат
на носенето на униформено облекло.
Кандидатите, провели успешно оперативно
лечение, са годни.
КЛАС ІII. БОЛЕСТИ НА КРЪВТА, КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И ОТДЕЛНИ НАРУШЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ ИМУННИЯ МЕХАНИЗЪМ (D50-D89)
Анемии, свързани с храненето.
Желязонедоимъчна анемия
Желязонедоимъчната анемия и състояния
(ларвиран и латентен дефицит) се причиняват от
количествено намаляване на общото количество
на желязо в организма в резултат на различни
причини: екзогенен и ендогенен дефицит, нарушена резорбция от храната, хронично-рецидивиращи кръвозагуби, други заболявания и причини,
водещи до вторични желязодефицитни анемии.
Кандидат-служители по графи 1 и 4 са негодни. В случаите на успешно етиопатогенетично
лечение и при достатъчна желязокомпенсация
кандидатите по графи 2 и 3 се преценяват индивидуално.
Други анемии, свързани с храненето
Тук се включват анемии, дължащи се на
недоимък на витамин В12 и фолиев дефицит с
разнообразна етиопатогенеза: екзогенен и ендогенен дефицит, пернициозна анемия на АddisonBiermer, след гастректомия, хроничен атрофичен
гастрит, стомашна полипоза, стомашен карцином,
вроден дефицит на интризинг фактор, заболяване
на червата, селективно идиопатично нарушение
на резорбцията при синдром на Immerslund, повишена консумация при паразитози, повишен
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разход при панкреатити, чернодробни цирози,
мега лобластни анемии, при приложение на
цитостатици, ПАСК, антиепилептици, антиконцептивни медикаменти.
При правилно етиологично лечение и нормализиране на хематологичните показатели
работоспособността се възстановява напълно.
Индивидуална преценка се налага, когато анемията се определя като хронично рецидивираща.
Наследствени хемолитични анемии
Това са голяма и разнородна група анемии с
различна етиопатогенеза, протичане, лечение и
изход. Общото между тях е наследствено патологично повишената хемолиза на еритроцитите,
с различна по степен изразеност, според експресията на патологичния ген (хомо-, хетерозиготност). В случаите, когато хемолизата надвишава
продукцията, се развива хемолитична анемия.
В други случаи компенсаторната реакция на
костния мозък е достатъчна, за да предотврати
развитието на хемолитична анемия.
Експертната оценка по годността се предопределя от типа, формата, степентта на хемолитичната анемия и терапевтичното є повлияване.
При служителите по графа 5 при носителство
на патологичен ген без проява на хемолитична
анемия годността се определя индивидуално в
зависимост от естеството на работата. В случаите на проявена хемолитична анемия те също
са негодни.
За останалите служители годността се определя индивидуално.
Кандидат-служителите за работа в МВР са
негодни, с изключение на ДС по графа 2 и графа
3 – ЛРТП, по които се преценяват индивидуално,
в зависимост от етиологията, тежестта, хода на
заболяването и естеството на работа.
Противопоказани условия на труд – токсични
химически вредности, източници на йонизиращи
лъчения, тежък физически труд, неблагоприятен микроклимат (прегряване или охлаждане),
инфекции.
Придобити хемолитични анемии
Към тази група спадат хемолитични анемии,
п ри чинени от екст раери т роци т ни п ри чини:
антиген-антитяло система, токсични вещества,
метали, медикаменти, физични, механични, инфекциозни и паразитни причинители, първични
заболявания на лимфната система, черен дроб,
бъбреци.
Леките компенсирани форми определят индивидуална преценка при кандидат-служителите
по графи 2 и 3.
Средните и тежките форми определят кандидат-служителите като негодни.
Критерий за оздравяване при придобитите
хемолитични анемии са хематологичните показатели (нормални стойности на хемоглобина,
еритроцити, серумно желязо, резистентност на
еритроцитите, изчезване на автоантителата).
При служителите с реверзибилна изоимунна,
имуноалергична, токсична хемолитична анемия
годността се определя индивидуално при стабилизирано състояние.
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Кандидатите по графи 1 и 4 са негодни. За
държавни служители – по графа 2, се взема
индивидуална преценка по годността, като се
отчитат етиологичният момент, тежестта и естеството на работа.
Хипопластична и апластична анемия
Тук се обединяват заболявания и синдроми,
които имат различна етиология, но еднаква
патогенеза – развитието на частична или обща
костномозъчна недостатъчност. Механизмите
са: намалена регенераторна функция на костен
мозък, увреждане на матурацията, повишено
разрушаване на зрелите кръвни клетки в периферната циркулация. При определяне годността
за работа в МВР по-голямо значение имат определените като вторични хипо- и апластични
анемии, дължащи се на химични вещества,
медикаменти, лъчеви въздействия, инфекциозни
заболявания, карциномни метастази, системни
кръвни заболявания, хиперспленизъм.
Прогнозата е лоша за острите и подострите
форми. Хроничните форми – циклично рецидиви ращ и, оп редел я т п род ъ л ж и телна неработоспособност с частично и по-рядко пълно
възстановяване.
Прогнозата е лоша със загубена работоспособност за острите и подостри форми. Кандидатслужителите от всички групи и служителите по
графа 5 са негодни. При останалите – индивидуална преценка при хроничните форми.
Други и неуточнени анемии.
Сидеробластни (сидероахрестични) анемии
Биват вродени и придобити. Дължат се на
нарушено синтезиране на хемоглобин поради
дефицит на витамини (В2 и В6) или на специфични ензими (копропорфириноген-оксидаза,
декарбоксилаза).
Придобитите сидеробластни анемии засягат
средна и напреднала възраст. Съпътстват заболявания, като малигнени лимфоми, карцином
на простатата, ревматоиден артрит, колагенози, микседем, левкемии, тиреотоксикоза и др.
Участват и медикаментозни етиологични фактори – пиразинамид, хлорамфеникол, изониазид,
олово и др.
Остра постхеморагична анемия
Развива се при бърза и еднократна загуба на
голямо количество кръв, дължаща се на травма, стомашно-чревен кръвоизлив, остър ДИК
синдром и др.
Дизеритропоетични анемии
Разнообразна група анемии, дължащи се на
неефективност на еритропоезата поради ранно
разрушаване на еритробластите в костния мозък.
Биват вродени и придобити.
При д иа г нос т и ц и ра н а нем и чен си н д ром
кандидат-слу жителите, при които се следва
индивидуална преценка, се решават като годни
при стойности на хемоглобина, съответно за
мъже – не по-ниски от 120 г/л, и за жени – не
по-ниски от 105 г/л.
Дефекти в коагулацията
Коагулопатиите са вродени или придобити
заболявания, предизвикани от дефицита на един
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или няколко плазмени коагулационни фактора. Дефицитът или нарушената функционална
активност на коагулационен фактор е причина
за прояви на хеморагична диатеза. Според количествените нарушения и клинични прояви се
определят клинико-лабораторни форми.
тежка форма
– под 1 %;
среднотежка форма
– 1 до 5 %;
лека форма
– 6 до 30 %.
Служителите с тежка и среднотежка форма
на заболяването се преценяват като негодни, а
за леката форма преценката е индивидуална.
Пурпура и други хеморагични състояния
Рубриката включва голяма група вродени и
придобити заболявания с прояви на хеморагична
диатеза.
Според мястото/нивото на нарушението се
разделят на: вазопатии, тромбоцитопении и качествени нарушения на тромбоцитите.
При доказани качествени нарушения на тромбоцитите служителите по графа 5 са негодни.
Болести на белите кръвни телца
Група от симптоми, синдроми и заболявания
с вродена, токсична, имуноалергична, инфекциозна, неопластична етиопатогенеза, които се
проявяват с костномозъчна недостатъчност по
отношение на гранулоцитния ред.
При г ран улоци т и в периферна к ръв под
1500/мм 3 тя се определя като гранулоцитопения,
а под 500/мм 3 като агранулоцитоза.
Общото при всички е голямата склонност
към инфекции, поради което се налага спазване
на противопоказани условия на труд – без резки
температурни влияния, ограничен контакт с
инфекциозни агенти.
Левкемоидни реакции
Представляват количествени и качествени
промени в хемопоезата, наподобяващи левкозите, които настъпват обикновено при други
заболявания.
Прогнозата и годността се определят от основното заболяване.
КЛАС ІV. БОЛЕСТИ НА ЕНДОКРИННАТА
СИСТЕМА, РАЗСТРОЙСТВА НА ХРАНЕНЕТО
И НА ОБМЯНАТА НА ВЕЩЕСТВАТА (E00-E90)
Обикновена и неуточнена гуша и нетоксична
възловидна гуша
По тези рубрики се подвеждат болни с дифузна или нодозна хиперплазия на щитовидната
жлеза и съгласно възприетата у нас скала на
СЗО те биват:
І А степен – жлезата се палпира, но не се
вижда;
І Б степен – жлезата се палпира и се вижда
при екстензия на шията назад;
ІІ степен – жлезата е видима при обичайна
позиция на шията;
ІІІ степен – жлезата е видима от разстояние
4 – 5 м.
Според тази скала към точка „а“ могат да се
приведат големите гуши ІІІ степен, които затрудняват носенето на униформа, дават механични
смущения при дишане и гълтане, неподлежащи
на оперативно лечение, или състояние след
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струмектомия със значителни следоперативни
усложнения (парези, хипопаратиреоидизъм) или
рецидив.
Към точка „б“ са включени нодозните, дифузните и смесените форми на гуша от І и ІІ степен.
При настъпване на трайна ремисия за избягване на рецидив служителите за срок от 6 месеца
до една година спазват противопоказани условия
на труд: работа, свързана с нервно-психично
и физическо обременяване, нощен труд. При
тежките форми, с чести рецидиви и възникнали
трайни усложнения (тиреотоксично сърце, хроничен хепатит, инфилтративна офталмопатия)
служителите по графа 5 са негодни, останалите
служители – индивидуална преценка.
Тиреотоксикоза
Тиреотоксикозата е разнороден к линичен
синдром, в който са включени група от заболявания, характеризиращи се с повишено ниво на
тиреоидните хормони в циркулацията. Поради
това при служителите решението за годност се
взема индивидуално в зависимост от конкретната форма на тиреотоксикозата, тежестта на
заболяването, клиничния ход на протичането
и резултата от приложеното консервативно или
хирургично лечение. За кандидат-служители по
графи 1 и 4 – негодни; индивидуална преценка
при наст ъпила трайна ремиси я, без трайни
усложнения за кандидати ЛРТП и за държавни
служители по графа 2.
Хипотиреоза – вродена и придобита
Хипотиреоидизмът е заболяване, характеризиращо се с намалена до липсваща секреция
на тиреоидни хормони или с периферна или
генерализирана резистентност към същите. При
вроден хипотиреоидизъм решението е негоден за
всички графи. При придобития хипотиреоидизъм
негодност се определя по графи 1, 4, а преценката
за останалите е индивидуална.
Тиреоидити
Към тази рубрика принадлежат група заболявания с разнообразна етиология и патогенеза,
чиято обща характеристика е развитието на
възпалително-инфилтративен или деструктивен
процес на щитовидната жлеза. Те имат различен
ход на протичане, тежест и прогноза, поради
което кандидатите по графи 1, 2, 4 се преценяват
като негодни в острата фаза, а след излекуването
преценката е индивидуална.
Други болести на щитовидната жлеза
В тази рубрика влизат разнородни нозологични
единици, включващи разстройства в секрецията
на калцитонина, кисти на тиреоидеята, кръвоизлив, инфаркт на тиреоидеята, постоперативните
състояния на щитовидната жлеза и др. Решението се взема индивидуално в зависимост от
етиологията, тежестта на нарушенията и тяхната
прогноза.
Захарен диабет
Захарният диабет е заболяване, характеризиращо се с хипергликемия, която е резултат от
нарушение в инсулиновата секреция, в инсулиновото действие или и в двете. Според класификацията от 1997 г. (Международен експертен
комитет) се дели на:
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1. захарен диабет – тип 1;
2. захарен диабет – тип 2;
3. други специфични типове;
4. гестационен захарен диабет.
Тежките и среднотежките форми на диабет с
изразен късен дегенеративен синдром определят
негодност за кандидат-служителите по графи
1, 2 и 4, индивидуална преценка при ЛРТП.
Компенсиран с диета или на перорално лечение диабет разрешава индивидуална преценка
на кандидатите по графи 2 и 3 и служителите.
Противопоказанията при компенсираните
форми на диабет са: работа, свързана с голямо
нервно-психическо и физическо напрежение, нощен труд, чести командировки, вредности, като
решението за годност се взема индивидуално
съобразно вида на работата, типа и формата
на диабета.
Заболелите служители не могат да работят
като водачи на транспортни средства без освидетелстване от специализираните комисии на Национална многопрофилна транспортна болница
(НМТБ) – София, да упражняват професии, при
които са изложени на травми, височина, както
и професии, изискващи добро зрение, ако са
настъпили усложнения.
Други разстройства на глюкозната регулация
и ендокринната секреция на панкреаса
В та зи ру бри к а в л изат х и погл и кем и ч на
кома, друг вид хиперинсулинизъм, неуточнени
състояния на хипогликемия и анормалност в
секрецията на глюкагона, гастрина и други неуточнени състояния.
Разстройства на паратиреоидната жлеза
Тук спадат заболяванията, свързани с повишена или понижена функция на паращитовидните жлези. Решението при служители се взема
индивидуално в зависимост от етиологията на
заболяването, тежестта на протичането, наличието на усложнения и резултата от прилаганото
лечение. Кандидат-служителите са негодни по
1, 2 и 4 графа, индивидуална преценка за кандидат-служителите по графа 3.
Разстройства на хипофизата и нейния хипо
таламичен контрол
Към тази рубрика принадлежат състояния,
при които болестният процес е в хипофизата или
хипоталамуса и включва състояния на парциален или тотален хипопитуитаризъм с различна
етиология и/или заболявания, характеризиращи
се с повишена секреция на хипофизни хормони.
Решението при служители се взема индивидуално
в зависимост от етиологията на заболяването и
тежестта на протичането му. Кандидат-служителите са негодни по графи 1, 2 и 4, индивидуална
преценка по графа 3.
Разстройства на надбъбречните жлези
Към тази рубрика принадлежат състоянията, при които основният болестен процес е в
надбъбречните жлези и води до повишена или
понижена функция на надбъбречната кора или
медула. Решението при служители се взема
индивидуално в зависимост от формата и хода
на заболяването.
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Кандидат-служителите по графи 1, 2 и 4 са
негодни за работа в МВР, индивидуална преценка
по графа 3.
Дисфункция на яйчниците
В тази рубрика се включват нарушенията в
ендокринната и/или герминативната функция
на яйчниците.
Дисфункция на тестисите
В тази рубрика спадат нарушенията на тестикуларната функция – ендокринна, фертилна и
комбинирана дисфункция. Решението за годност
е в зависимост от тежестта на ендокринната
тестикуларна дисфункция.
Полигландуларна дисфункция и свързани с
нея разстройства
Тук спадат множествените ендокринни неоплазии (MEN 1, 2а, 2б). Това са фамилни
заболявания, при които има комбинация от
пролиферативни лезии на една или повече ендокринни жлези.
Решението за годност при служители се определя индивидуално в зависимост от засегнатите
ендокринни структури, тежестта на протичане,
еволюция на заболяването, възникналите усложнения и изхода от приложеното лечение. Кандидат-служителите от всички групи се определят
като негодни.
Други ендокринни разстройства
В тази рубрика влизат нарушенията в пубертетното развитие, карциноиден синдром,
различни форми на нанизъм, некласифицирани
другаде, дисфункция на пинеална жлеза и др.
Индивидуална преценка за графа 3 и служители.
Недоимъчно хранене
Тук спадат: квашиоркор, маразъм и друго
белт ъчно-ка лорийно недоя ж дане, екст ремен
недоимък на витамин А, витамин В комплекс,
витамин С, витамин Д и др.
Индивидуалната преценка се определя от
тежестта и хода на протичане на заболяването.
Затлъстяване и други разстройства поради
прехранване
Затлъстяването е сложно мултифакторно заболяване, характеризиращо се с натрупване на
излишък от телесна мастна маса (подкожно, около
вътрешните органи, в коремната кухина), която
повишава риска от развитието на съпътстващи
забол явани я (сърдечно-съдови забол явани я,
захарен диабет, артериална хипертония, сънна
апнея, ракови заболявания и др.).
Нормалното количество телесна мастна тъкан
е от 18 % – 23 % при мъжете и 25 % – 30 % при
жените. Обиколката на талията е важен показател
за определяне на риска от заболяния при ИТМ
над 30 кг/м 2 , при талия над 102 см при мъжете
и 88 см при жените.
Според класификацията на СЗО 1997 г. в
зависимост от индекса на телесна маса (ИТМ
кг/м 2) телесното тегло се разделя на: нормално
тегло – 18,5 – 24,9 кг/м 2 , наднормено тегло (НТ)
25 – 29,9 кг/м 2, затлъстяване І ст. – 30 – 34,9 кг/м 2,
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затлъстяване ІІ ст. – 35 – 39,9 кг/м 2 , затлъстяване
ІІІ ст. (екстремно затлъстяване) – повече или
равно на 40 кг/м 2 .
При диагностиката на граничните случаи на
наднормено телесно тегло количественото съотношение на мастната спрямо немастната телесна
маса се изследва посредством биоимпедансна
техника и се прави индивидуална преценка.
Кандидат-служителите по графи 1 и 4 се
определят като годни с наднормено тегло до
ИТМ 29,9 кг/м 2 .
По графа 2 до ИТМ 40 кг/м 2 и графа 3 годността се определя индивидуално в зависимост
от изискванията на службата.
Годността на служителите се определя индивидуално.
ИТМ се изчислява по формулата:
Телесно тегло в кг
–––––––––––––––––––––––––––––
Ръст в метри на квадрат
Разстройства на обмяната на веществата
Тук се отнасят смущения на обмяната на
аминокиселините, въглехидратите, мазнините,
минералната обмяна, пуриновата и други неуточнени смущения на обмяната.
Решенията са дадени в таблицата.
КЛАС V. ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ
РАЗСТРОЙСТВА (F00-F99)
Органични психотични състояния
Това са състояния с нарушение на ориентацията, паметта, способността за схващане, научаване
и съждение. Към тези белези могат да се добавят
повърхностност и несдържаност на афектите,
по-продължителни нарушения на настроението,
снижение на етичните изисквания, изостряне на
характеровите особености и намалена годност
за вземане на самостоятелни решения.
При вземане на окончателно решение по
годността на служителя за работа в МВР задължително се изисква здравно-производствена
характеристика (ЗПХ), в която при възможност
да са посочени евентуалните причини за поява
на заболяването, условията на труд и бит, поведението на служителя в колектива, трудова и
обществена дейност. ЗПХ се изготвя от прекия
ръководител, лекаря и психолога на поделението
и се утвърждава от директора на службата.
Сенилни и пресенилни органични психотични
състояния (деменции)
Деменцията е синдром, дължащ се на болест на мозъка, обикновено от хронично или
прогресиращо естество, при който се увреждат
множество висши корови функции, включващи
памет, мислене, ориентация, разбиране, смятане, възможност за заучаване, език и съждение.
Съзнанието не е помрачено. Когнитивните увреди обикновено се придружават, а понякога се
предшестват от отслабване на контрола върху
емоциите и деградация на социалното поведение
или мотивацията. Този синдром се среща при
болестта на Alzheimer, мозъчно-съдова болест и
при други заболявания, засягащи първично или
вторично мозъка.
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Алкохолни психози (тук се включва алкохолният делир)
Делирът е етиологично неспецифичен органичен мозъчен синдром, който се характеризира
с едновременно нарушение на съзнанието и
вниманието, възприятието, мисленето, паметта,
психомоторното поведение, емоциите и цикъла
бодърстване – сън. Може да се появи във всеки
възрастов период, но най-често след 60-годишна
възраст. Делириозното състояние е преходно и с
флуктуираща интензивност и в повечето случаи
пациентите се възстановяват в рамките на 4
седмици или по-рано.
Дру ги органични пси хотични състояни я
(хронични)
Отнася се за тези, при които деменцията не
може да бъде класифицирана като пресенилна
или атеросклеротична, не е свързана с друго обуславящо разтройство: деменция при епилепсия,
множествена склероза, мозъчна липоидоза, обща
парализа или психично разстройство, полиартериитис нодоза, хепатолентикуларна дегенерация,
хорея на Huntington и други неуточнени.
При всички тези случаи кандидати и служители се преценяват като негодни за работа в МВР.
Други психози
Тук са групирани психози, при които възникват дълбоки разстройства на личност та,
специфични мисловни и възприятни нарушения,
абнормни афекти, несъответни на споделената
реалност. Съзнанието остава ясно, а интелектуалните възможности се запазват.
Диагностиката на тези състояния винаги се
извършва в условията на психиатричния стационар.
В случаите, когато пациентът се е лекувал
в лечебно заведение извън системата на МВР,
след изписването му оттам той следва да бъде
насочен към отделение по психиатрия при МИ
на МВР (с цялата налична документация), където се преценява състоянието му и се извършва
експертна оценка.
Шизофренни психози
При този тип психози се вземат предвид
клиничната форма, протичането и изходът на
заболяването. При установено шизофренно разстройство (в рамките на една година) служителите
се решават негодни за работа в МВР въпреки
възможността за добро възстановяване в основните жизнени сфери, доколкото вероятността
за релапс в условията на работа в системата на
МВР е повишена.
Латентна шизофрения
Особено актуални са състоянията, обозначени като шизотипно разстройство (латентна
шизофрения). Тук се включват състояния тип
„borderline“ и „псевдопсихопатна шизофрения“.
Това е форма на заболяването, която се характеризира с преобладаване на девиантно поведение,
напомнящо това при личностовото разстройство,
но демонстриращо доста по-драстични промени.
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Прогностично тази форма също е неблагоприятна. След установяване на заболяването в
рамките на една година служителите се решават
негодни за работа в МВР.
Шизоафективна психоза
Този вид психоза традиционно се приема като
протичаща с много добра степен на ремисия, без
настъпване на устойчив дефект на личността, но
тъй като състоянието е склонно да рецидивира
след отзвучаването, годността при служителите
се обсъжда в индивидуален план.
Кандидатите са негодни за работа в МВР.
Афективни психози (манио-депресивна психоза, ПМД)
Основна характеристика на този тип психози
е тенденцията към фазово протичане със значително разстройство на афектите и настроението
(най-често съчетание на депресия с тревожна
напрегнатост или приповдигнатост и възбуда),
придружени от налудни промени в мисленето
и отношението към себе си, разстройство в
поведението и възприятно-представната сфера.
Налице са халюцинации и тенденция към суицид,
състояния от хипомания до неудържима възбуда с нападателност. Това прави тези състояния
неприемливи при работа в системата на МВР.
Параноидни състояния
Остра или хронична психоза, която не може
да се квалифицира като шизофрения или афективна психоза, при която налудностите, особено
по отношение на преследване или въздействие
по необичаен начин, са основните симптоми.
Налудностите са твърде устойчиви, систематизирани и с добра вътрешна връзка.
При установяване на този тип състояния (в
психиатричен стационар) следва да се определи
негодност за служители, тъй като спецификата
на работата в системата на МВР има тенденция
да усилва и хронифицира описаните състояния.
Пси хогенни пси хози (дру ги неорганични
психози)
Тук се отнасят: депресивна форма, възбудна
форма, реактивна обърканост, остра параноидна
реакция, психогенни параноидни психози, психогенен ступор, хистерични психози и др.
Този вид разстройства най-често протичат
еднократно, пристъпно, краткотрайни са и найобщо се свързват причинно с актуални житейски
обстоятелства (емоционален стрес).
След лечение могат да завършват с пълно
възстановяване. Годността на служителите се
определя индивидуално съобразно етиологичния
фактор, условията на работната среда, изискванията на службата. По преценка на експертните
медицински органи те могат да бъдат активно
наблюдавани за определен срок от лекаря на
структурната единица. При вземане на окончателно решение по годността задължително
се представя пред експертните органи здравнопроизводствена характеристика, резултатите
от психологично изследване и психиатрична
консултация.
Кандидатите за работа в МВР са негодни.
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Психози, специфични за детството
Към тази рубрика са вк лючени пси хози,
започнали преди пубертета: инфантилен аутизъм, дезинтегративна психоза, атипична детска
психоза, други и неуточнени.
При тях са нарушени степенно социалната
употреба на речта, жестикулирането, интерперсоналните връзки.
Разнообразните атипични психози в детството
могат да имат само и в лека степен някои черти
на инфантилния аутизъм (стереотипно повтарящи
се движения, хиперкинезия, самонаранявания,
забавено речево развитие и др.) с различна по
степен интелигентност.
Решенията по годността са дадени в таблицата.
Невротични разстройства (неврози)
Това са психични състояния без доказана
органична основа, при които пациент ът запазва критичност и чувство за реалност, като
разграничава болестните си преживявания и
представи от обективната реалност. Въпреки че
водят до определена степен на дезадаптация, тя
е значително по-слабо изразена, отколкото при
психозите. При по-леките разновидности на тези
разстройства, често наблюдавани в предния фронт
на здравеопазването, смесицата от симптоми са
нещо обичайно (най-често се съчетават депресия
и тревожност).
Диагностицирането на неврозите се провежда
в психиатричния стационар. Тук е особено важно
наличието на коректна и достатъчна информация
от различни източници (информация от прекия
началник, здравно-производствена характеристика, здравна книжка, мнение от лекаря на поделението) за жизнения път на индивида, както
и психологическите изследвания, провеждани в
амбулаторни и стационарни условия.
Преценката на годността е индивидуална.
При вземането на експертно решение се отчитат
няколко фактора. На първо място, се оценява
интензивността на симптоматиката (тежест на
протичането) и съответно до каква степен това
се отразява на професионалната и житейската
дезадаптация на индивида. На второ място, се
оценяват спецификите на невротичното разстройство – продължителност на състоянието
и степента на повлияване на терапевтични интервенции, както и възможностите на индивида
за справяне със състоянието си (самостоятелно
или с психологическо подпомагане и поддръжка).
При тежки форми, неподдаващи се на системно и продължително (в рамките на една година)
лечение, служителите и кандидат-служителите
се определят като негодни за работа в МВР по
всички графи.
При умерена изразеност на проявите, добър
отговор на терапия в рамките на една година
и с достат ъчна степен на социално-трудова
приспособимост преценката е индивидуална за
служителите по всички графи.
При изразени, но временни прояви, ненарушаващи рязко социално-трудовата адаптация и
добре повлияващи се от терапевтични интервенции в рамките на половин година, служители и
кандидат-служители по графи 2 и 3 се определят
като годни за работа в МВР.
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Личностовите разстройства
Обхващат дълбоко заложени и трайни модели на поведение, които се изразяват в ригиден
начин на реагиране спрямо широк диапазон от
лични и социални ситуации. Те представляват
или екстремни, или значителни отк лонения от
начина, по който средният индивид от дадена
култура възприема, мисли, чувства и най-вече
се отнася спрямо другите. Подобни поведенчески стереотипи имат устойчив характер и
обхващат многобройни области на поведението и психологичното функциониране. Често,
но не винаги те са свързани със субективно
преживяване на дистрес и нарушено социално
функциониране.
Следва да се обърне внимание на някои специфики при този вид разстройства. Личностовите
разстройства рядко са клиничен проблем, нуждаещ се от специализирано лечение в психиатричен
стационар. Доколкото те са чисто поведенчески
(т.е. немедицински) проблем, по-важно за експерта при оценка на състоянието е коректно
събраната информация от повече източници и
психологическо изследване, проведено в амбулаторни условия. Тези състояния са до голяма
степен стационирани и като цяло търпят слаба
динамика във времето. Тази динамика се описва с термините компенсация – декомпенсация.
Приема се, че личностовите разстройства се
диагностицират главно в стадия на декомпенсация – когато поведението на индивида стане
дезадаптивно и започне да затруднява безпроблемното му функциониране.
В практиката, когато става дума за хора с
личностово разстройство, експертните ситуации
са два типа:
1. Служители с компенсирано личностово
разстройство, които в условията на специфични
натоварвания в системата на МВР показват поведенческа декомпенсация (т.е. декомпенсират).
2. Слу жители с личностово разстройство,
стрем ящи се да попаднат в системата на МВР,
к ъ де т о по т я х н а п р ецен к а би х а пол у ч и л и
възможност да компенсират поведението си,
но вместо това демонст рират чести декомпенсации.
При преценка на годността се вземат предвид
следните критерии:
1. Степента на декомпенсация на индивида
(т. е. до каква степен личностовите особености
довеждат индивида до социално-трудова дезадаптация).
2. Честотата на епизодите на декомпенсация.
3. Начините за справяне с поведенческите
проблеми и тяхната ефикасност.
При изразени поведенчески нарушения, водещи до силно изразена и трайна (в рамките на
една година) социално-трудова дезадаптация,
служители и кандидат-служители се преценяват
като негодни за работа в МВР.
При умерени или леко изразени поведенчески
нарушения, но при устойчива социално-трудова
адаптация преценката по графи 3, 5, 6 е индивидуална.
Кандидатите за работа по графи 1, 2 и 4 са
негодни.
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Сексуални отклонения и разстройства
Тук се включват: хомосексуалност, педофилия
и разстройство на психосоциалната идентификация. Това са състояния, при които кандидатслужители и служители са негодни за работа
в МВР.
Синдром на алкохолна зависимост
Състояние с психични и соматични прояви в
резултат на употреба на алкохол, характеризиращо се с промени в поведението и общите реакции
на индивида, включващо влечение към прием на
алкохол с постоянен или периодичен характер,
с цел получаване на определен психичен ефект
или за да се отстрани дискомфортът, свързан с
отсъствието на алкохола (абстинентен синдром).
Експертна ситуация възниква най-често в
случаите, когато алкохолната употреба започне
да диктува до голяма степен поведението на
индивида и разстройва социалното и служебното му функциониране. Това корелира с един
напреднал стадий на алкохолния проблем, когато се е сформирала зависимост и абстинентен
синдром. Оценката на степента на алкохолната
зависимост и възможността за възстановяване
на индивида се извършва в психиатричен стационар, като се изследват както психологическите,
така и соматичните проблеми, предизвикани от
алкохолната употреба.
Годността за работа при служители се оценява
индивидуално, като се отчитат следните фактори:
1. Характерът и протичането на състоянието,
стилът на употребата, степента на зависимост.
2. Степента на личностова промяна, ако такава се установява.
3. Възможностите за ремисия.
При установяване на този тип разстройства,
което се извършва в психиатричен стационар,
служители по графа 5 и кандидат-служители
се определят като негодни за работа в МВР. За
служителите по графа 6 годността се определя
индивидуално след проведено лечение, като
необходимо условие е отсъствие на релапс след
лечение (стационарно или амбулаторно) в рамките на една година. При рецидив се решават
негодни за работа в МВР.
Наркотична зависимост
Тя е психично, а понякога и соматично състояние, настъпило в резултат от приемане на
наркотични и други психоактивни вещества,
водещо до промени в поведението и индивидуалните личностови реакции. Винаги е налице
необходимост от приемане на веществото с постоянен или периодичен характер, т.е. синдром
на зависимост и абстинентен синдром.
При установяване на злоупотреба с психоактивни вещества се определя негодност за работа
в МВР за всички групи служители.
Злоупотреба с наркотици без поява на за
висимост
Тук се включват случаите, в които индивидите
търсят медицинска помощ поради неблагоприятния ефект на наркотични и други психоактивни
вещества, които болните вземат по своя ини-
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циатива, до степен, увреждаща здравето им и
справянето им със социалните им задължения,
но без да е създадена зависимост от веществото.
Верифицирането на диагнозата може да се
провежда в амбулаторни условия, с участието
на психолог, като важно условие е събирането
на достатъчно много и коректна информация за
индивида от различни източници.
Например може да става дума за еднократен
групов опит в употреба на меки дроги, което
означава отсъствие на истинска мотивация,
определяща наркоманно поведение. От друга
страна, този тип злоупотреба често е предиктор
за преминаване към системна злоупотреба с
психоактивни вещества.
Кандидат-служители и служители се преценяват като негодни за работа в МВР.
Соматични разстройства, свързани с пси
хични фактори (психосоматични разстройства)
В тази ру бри к а вл изат: сомат иза ц ион но
разстройство, недиференцирано соматоформно
разстройство, хипохондрично разстройство и
соматоформна вегетативна дисфункция.
Основна характеристика са повтарящите се
оплаквания от телесни симптоми, придружени от
непрекъснато настояване за медицински изследвания, независимо от повтарящите се негативни
резултати и уверения от страна на лекарите, че
симптомите не са телесно обусловени.
Ако съществуват някакви телесни разстройства, те не обясняват същността и размера на
симптомите или дистреса и свръхангажираността
с тях от страна на пациента. Дори когато началото и продължителността на симптомите имат
близка връзка с неудоволствени жизнени събития,
трудности или конфликти, пациентът обикновено
се противопоставя на опитите да се дискутира
евентуална психологическа причинност. Това
може да се наблюдава и при случаи с очевидни
симптоми на депресия и тревожност. Степента
на разбиране относно същността на симптомите (било то психологични, или телесни), която
може да бъде постигната, е често разочароваща
и фрустрираща както за пациента, така и за лекаря. Служителите подлежат на индивидуална
преценка.
Кандидат-служителите са негодни за работа
в МВР
Специални симптоми или синдроми, некла
сирани другаде
Тук са включени: логоневроза, анорексиа
нервоза, тикова невроза, енуреза, енкопреза,
психалгия и др.
Това са група разстройства, които в повечето
случаи подлежат на излекуване и тогава служители и кандидат-служители се преценяват като
годни за работа в МВР. В случаите, когато тези
състояни я са хронифицирани, терапевтично
резистентни (в рамките на една година) или
показват отрицателна динамика, служителите
се преценяват като годни с противопоказания.
Кандидатите за работа в МВР по графи 1 и 4
са негодни, а по графи 2 и 3 се прави индивидуална преценка.
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Остри реакции на стрес
Преходно разстройство със значителна тежест,
което се развива у индивида без проява на други
психични разстройства, в отговор на силен физически и/или психически стрес и обикновено
продължава няколко часа или дни.
Рискът от развитието на това разстройство
нараства при физическо изтощение или органични фактори (напреднала възраст и др.). Индивидуалната ранимост и ресурсът за справяне
играят роля при появата и тежестта на острата
стресова реакция. Това се доказва от факта, че
не всички индивиди, изложени на стрес, развиват
това разстройство.
Решените като негодни кандидати могат да
бъдат преосвидетелствани след една година, като
задължително се изисква консултативен преглед
с психиатър и психологично изследване.
Посттравматичното стресово разстройство
(ПТСР)
То е включено към тази рубрика. Възниква
като забавен и/или протрахиран отговор към
стресово събитие или ситуация на прекомерна
заплаха (краткотрайна или по-продължителна)
или природно бедствие, причиняващи обикновено дълбок дистрес у почти всички индивиди
(например природна катастрофа, сражение, тежко ПТП, очевидец на насилствена смърт и т.н.).
Между началото на заболяването и травмата
може да има латентен период от седмици до
месеци, но обикновено дебютира след шестия
месец.
Ходът на заболяването е флуктуиращ, но в
повечето случаи завършва с оздравяване. В малка
част от случаите заболяването може да приеме
хроничен ход с продължителност много години
и да премине в трайна промяна на личността.
Кандидат-служителите по графи 1, 2 и 4 се
определят като негодни за работа в МВР, а по
графа 3 се прави индивидуална преценка една
година след терапевтичното им повлияване.
Адаптационна реакция
Състояния на субективен дистрес и емоционално разстройство, обикновено свързани със
социалното функциониране и изява, възникващи в периода на адаптацията към значими
ж изнени промени или к ъм последиците на
стресово жизнено събитие. Стресорът може да
въздейства върху социалното обкръжение на
индивида (загуба на близък, раздяла) или върху
по-широката система на социална подкрепа и
ценности (миграция, статус на бежанец). Индивидуалното предразположение или ранимостта
на индивида имат по-голяма роля като рисков
фактор за появата и оформянето на симптомите
на разстройството в адаптацията, отколкото при
другите състояния от тази група. Независимо от
това разстройството не може да възникне без
наличието на стресогенен фактор. Клиничната
картина варира и включва: депресивно настроение, тревожност, безпокойство (или смесица
от тях), чувство за невъзможност за справяне
със ситуацията, планиране на бъдещето или
продължаване на съществуването в настоящата
ситуация, известна степен на несправяне при
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извършване на рутинните ежедневни дейности.
Нито един от симптомите не е достатъчно тежък
или преобладаващ, за да послужи сам за поставянето на по-специфична диагноза. Заболяването
обикновено настъпва до един месец от появата на
стресогенното събитие или жизнената промяна,
като продължителността на симптомите рядко
надхвърля шест месеца.
Кандидат-служителите по графи 1, 2 и 4 се
определят като негодни за работа в МВР, а за останалите графи се прави индивидуална преценка.
Специфични непсихотични психични раз
стройства след органично мозъчно увреждане и
други разстройства, некласирани другаде
Тази рубрика следва да се използва само за
състояния, при които естеството на разстройството се определя от мозъчното увреждане.
Тук са включени синдром на челния дял,
интелект уална или характерова промяна от
друг тип, постконтузионен синдром, депресивни
разстройства, некласирани другаде, разстройства
на поведението, некласирани другаде. Като се
отчита степента на изразеност на симптоматиката, повлияването от терапията и степента на
последвалата ремисия, се прави индивидуална
преценка по графи 3, 5 и 6, а по графи 1, 2 и 4
се преценяват като негодни за работа в МВР.
Умствена изостаналост
Установява се в амбулаторни условия съвместно с психиатър и психолог, след психологическо
тестиране. Кандидат-служителите и служителите
са негодни за работа в МВР.
КЛАС VІ. БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА (G00-G99)
Възпалителни болести на централната нервна
система
Т у к са вк л ючен и: мен и н г и т и, мен и н г о 
енцефалити, абсцеси, флебити, тромбофлебити,
миелити и др.
При тежко протекли заболявания със забавен
възстановителен период или със забавено нормализиране на ликворния синдром, с остатъчна
неврологична или психична симптоматика и
протрахиран възстановителен период над шест
месеца решение по годността за кандидат-служителите се взема след изтичане на две години
от заболяването. Служителите, преболедували
от изброените по-горе заболявания, даже и
когато нямат остатъчни явления, се решават
индивидуално.
Служителите са годни със спазване на противопоказани услови я на т руд: гол ямо или
продължително психо-физическо напрежение,
високи температури, тесни, шумни, задушни
помещения, нощни смени, чести командировки,
променливи климатични условия.
Наследствени и дегенеративни заболявания на
централната нервна система (ЦНС) – системни
атрофии, засягащи предимно ЦНС
О т нася с е за: левкод ис т рофи я, моз ъч на
липидоза, болест на Алцхаймер, хорея на Хънтингтон, сирингомиелия, болест на Паркинсон,
малкомозъчни и гръбначномозъчни дегенерации.
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Други болести на ЦНС
Тук спадат екстрапирамидни и други двигателни нарушения – болест на Паркинсон, вторичен
паркинсонизъм, други дегенеративни болести
на базалните ганглии и др.; демиелинизиращи
болести на ЦНС – множествена склероза, друга
форма на остра дисеминирана демиелинизация,
други демиелинизиращи болести; детска церебрална парализа и други паралитични синдроми
(хемиплегия, параплегия и тетраплегия), церебрални кисти, менингиално срастване.
Решенията по годността са дадени в таблицата.
Разстройства на ВНС
Основно място в патологията на вегетативната нервна система заемат невровегетативните
пароксизми: ваговазални пристъпи, пристъпи при
нарушения на водно-солевата обмяна (олиго- и
полиурични кризи), пристъпи при нарушения на
електролитния баланс (тетания), пристъпи при
нарушение на въглехидратната обмяна (хипогликемични кризи) и пристъпи при нарушение
на цик личност та при съня и бодърстването
(катаплексия и нарколепсия и др.). Диагнозата
се поставя след вегетологично изследване.
Кандидат-служителите по графи 1 и 4 са негодни при налични доказани невровегетативни
нарушения, а по графи 2 и 3 подлежат на индивидуална преценка за леките форми, при тежките
са негодни. При служителите също преценката
е индивидуална.
Епизодични и пароксизмални разстройства
Тук са включени: епилепсия, епилептичен
статус, мигрена, преходни церебрални исхемични
пристъпи (атаки), други синдроми на главоболие,
нарушения на съня – апнея по време на сън,
нарколепсия, катаплексия и др.
Епилепсия
Еп и лепси я та е х рон и ч но забол я ва не на
главния мозък с различна етиология, характеризираща се с повтарящи се пристъпи, възникващи на базата на свръхвъзбуда (разряди) на
определена популация неврони, съпровождащи
се с различни преходни клинични (двигателни,
сетивни, автономни, психични и поведенчески)
и параклинични прояви.
Епилептичният пристъп е винаги от мозъчен
произход и е израз на ексцесивен синхронен
разряд на популация свръхвъзбудени неврони, които са увредени, но не разрушени, и се
изразява с внезапни преходни електрически и
клинични прояви.
Няма епилепсия без епилептични пристъпи, но
не всеки случаен пристъп, макар и епилептичен,
е достатъчен да се приеме диагноза епилепсия.
Доказването є се базира на лабораторно
изследване на кръв и ликвор, стандартна електроенцефалограма (ЕЕГ) – неколкократно, ЕЕГ
по време на сън и след лишаване от сън или
преждевременно събуждане, полисомнография,
холтер ЕЕГ, перманентна ЕЕГ, видеорегистрация, количествена ЕЕГ с картография, КТ, МРТ,
ангиография, SPECT и др.
При доказана епилепсия с чести пристъпи
служителите и кандидат-служителите са негодни
за работа в МВР.
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Кандидатите с доказана епилепсия в миналото,
когато в продължение на пет години не са имали
припадъци, нямат отклонения в ЕЕГ и психиката, не приемат антиконвулсивни лекарства и са
снети от отчет, се приемат за клинично здрави.
Пол у чилите един епилептичен припа дък
служители се освобождават от дейности, които
носят риск за освидетелствания и околните:
боравене с оръжие, управление на автомобили,
работа с машини, работа на височини с опасност от падане, работа в близост до вода, огън
и други, за определен срок от време с право на
преосвидетелстване. При рецидив служителите
по графа 5 се решават негодни, а по графа 6 са
годни с противопоказания.
При доказана симптоматична епилепсия решение за годност при служителите се взема в
зависимост от заболяването, довело до епилептичните пристъпи (тумори, мозъчни травми, съдови
заболявания, съдова малформация, възпалителни
заболявания, СПИН, алкохолизъм и др.).
Решенията по годността са дадени в таблицата.
Заболявания на периферната нервна система
(ПНС)
Към тази рубрика са включени заболявания
на ПНС от нетравматично естество: неврити,
невра л г ии, п лекси т и, пол иневри т и и д ру г и
заболявания от инфекциозен, токсичен, съдов,
вертеброгенен и друг произход.
Диагностицирането на органични, периферни, двигателни и сетивни смущения става въз
основа на щателно изследване на рефлексите,
сетивността, състояние на мускулатурата (тонус,
трофика), електровъзбудимостта на нервите,
мускулите и др.
Годността за работа в МВР се определя въз
основа на етиологията на заболяването, протичането, масивността и тежестта на пораженията
в движенията, сетивността и трофиката.
За вземане на експертно заключение при
заболяванията на ПНС е особено важно какъв
е процесът – остър или хроничен. При острите
състояния се очаква по-добра прогноза, отколкото
при хроничните, които дават чести рецидиви или
прогресират, и решение за годност следва да се
вземе след провеждане на лечение.
При трайни парализи с увреждане на функциите на хващането, при рязко изразени и упорити
на лечение болеви синдроми (тежки форми на
невралгия на тригеминуса, ишиас), при дълбоки трофични смущения (атрофия на мускулни
групи, дистрофични промени и др.) се признава
негодност. Тук се отнасят едни от най-честите нозологични единици – дегенеративни изменения и
дисковите хернии с лумбосакрален радикулит.
За доказването им при съответните клинични
данни е необходимо да се направят по преценка
сакокаудография, КТ, МРТ (със или без контраст),
соматосензорни евокирани потенциали и др.
Динамичността в протичането – от бързо
оздравяване до чести и внезапни, с различна продължителност влошавания (рецидиви), изисква
щадящ режим за определен срок от време. При
наличие на отпадна неврологична симптоматика, която не отзвучава след проведено активно
болнично и рехабилитационно лечение, доказана
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с обективни методи – електромиография (ЕМГ),
електроневрография (ЕНГ), мускулно тестуване,
се взема индивидуално решение за служителите
съобразно функционалните им задължения. Кандидат-служителите са негодни за работа в МВР.
Към противопоказанията трябва да се подхожда винаги индивидуално според естеството
на работа и болестното състояние. Те включват:
тежък физически труд, покриване на нормативи
за физическа подготовка, продължително ходене и
стоене прав, избягване на продължително стоене
в една и съща поза за определен срок от време.
Болести на нервно-мускулния синапс и мус
кулите
Миастения гравис е автоимунно заболяване,
което се характеризира с болестна уморяемост
на напречно-набраздената мускулатура, поради
нарушение в предаването на нервните импулси
на нивото на нервно-мускулния синапс.
Миопатиите са голяма група заболявания,
обединени от локализацията на патологичния
процес, който първично се развива и уврежда
различни мускулни групи. В едни случаи се касае
за мускулна дистрофия, в други – за забавена
мускулна деконтракция (миотонични мускулни
заболявания), при трети има метаболитни нарушения. Самостоятелна е групата на възпалителните миопатии и наследствено дегенеративни
заболявания (неврална и спинална атрофия). Те
имат обикновено прогресивен ход и това налага
заболяването да бъде доказано при клинични
условия. За диагнозата съществено значение
имат клиничното протичане, данните от ЕМГ,
повишената ензимна активност (серумната СРК
и други), резултатите от мускулната биопсия.
Когато диагнозата е безпорно установена, се
взема решение за негодност. При начални форми,
когато работоспособността е запазена, се взема
индивидуално решение по графи 3, 5 и 6.
КЛАС VII. БОЛЕСТИ НА ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ МУ (Н00-Н59)
Болести на очната ябълка
Включва: болести, засягащи многобройните
структури на окото: панофталмит, абсцес на
стъкловидното тяло, гноен ендофталмит, други
паноф та лми т и, дегенерат ивни забол явани я,
злокачествена миопи я, сидероза, халкалоза,
очна хипотония, дегенерация на очната ябълка,
останало (старо) вътреочно чуждо тяло (магнитно, немагнитно) в резултат на пробив на окото.
При наличие на вътреочно чуждо тяло, неподдаващо се на оперативно изваждане, годността
на служителите се определя индивидуално след
завършване на лечението съобразно зрителната
острота.
Противопоказана е работа, свързана с опасност
от механично нараняване на здравото око (стругари, шлосери, монтьори, дърводелци), работа с
отскачащи предмети и взривни материали.
Отлепване и аномалии на ретината
Към тази рубрика са включени: отлепване
на ретината със или без руптура, аномалии
без отлепване, ретинални кисти, неуточнени
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етиологично отлепвания на ретината, всички
преаблационни състояния, както и случаите
след лазертерапия.
Годността за работа в МВР се определя след
проведено оперативно лечение съобразно зрителната острота.
Други болести на ретината
Към тази рубрика са включени диабетна и
други ретинопатии, дължащи се на съдови и
дегенеративни увреждания с различна етиология.
Наличието на тапеторетинална дегенерация
на ретината се определя в клинични условия
при изследване на адаптацията на тъмно независимо от зрителната острота и наличието на
пигмент. При силно понижени или липсващи
потенциали на електроретинограмата (ЕРГ) се
приема, че има тапеторетинална дегенерация.
Годността за работа в МВР се определя след
завършване на лечението съобразно зрителната
острота.
Хориоретинити, цикатрикси и други заболя
вания на хориоидеята
Към тази рубрика са включени хориоретинити от всякакъв вид, наследствени дегенерации
на хориоидеята, кръвоизливи, отлепвания и др.
Заболявания на ириса и цилиарното тяло
Тук се отнасят остър, подостър, хроничен
иридоциклит, съдови изменения на ириса и цилиарното тяло, дегенеративни промени, кисти,
сраствания и отлепвания.
Съдовите и дегенеративните изменения на
ириса и цилиарното тяло предполагат към чести
рецидиви, протрахиран ход и неблагоприятна
прогноза. Опасността от атрофия на очната ябълка налага индивидуална преценка по годността
на служителите при спазване условия на труд,
без опасност от нараняване на здравото око.
Глаукома
Глаукомата е очно заболяване, свързано с
повишаване на вътреочното налягане, с промени
в зрителното поле и структурата на папилата
на зрителния нерв, както и различни промени
в структурите на иридо-корнейния ъгъл.
При добре компенсирано вътреочно налягане,
висока зрителна острота и добро периферно зрение няма противопоказания за работа в МВР при
служители на административна работа и такава,
неизискваща тежки физически натоварвания.
Необходимо е служителят да изпълнява работа, несвързана с продължителен престой на
силно слънце или нагрявания, продължително
принудително ниско положение на главата, нощен труд, тежки физически натоварвания, продължителна работа с видеодисплей над 8 часа.
Катаракта
Включва всички видове катаракта с изключение на вродената, а именно: детска ювенилна,
пресенилна, травматична, вторична, свързана с
други заболявания.
Прави се индивидуална преценка по годността
след проведено оперативно лечение съобразно
зрителната острота.
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Нарушение на рефракцията и акомодацията
Към тази рубрика са включени всички рефракционни аномалии: късогледство, далекогледство, астигматизъм (прост, сложен, смесен)
и анизометропия.
Под нормално зрение трябва да се разбира
зрителна острота единица, определена без корекция.
При рефракционни аномалии се взема под
внимание полученото зрение след съответна
точна корекция.
Главният критерий за определяне годността
е зрителната острота, определена след щателно
изследване на очите: рефракция, очни дъна,
евентуално периметрия, тенция, адаптация към
тъмно и др.
Освидетелстваните кандидати с късогледство
над 6 диоптъра и далекогледство над 7 диоптъра
на двете очи са негодни за работа в МВР. За
кандидатите по графа 3 по изключение може да
се вземе индивидуално решение само ако естеството на работа позволява тя да се извършва без
противопоказания. Служителите по графа 5 са
негодни, а по графа 6 се взема индивидуално
решение. При сложен и смесен астигматизъм
степента на рефракционната аномалия се преценява по силно аметропичния меридиан, т.е. като
се сумира степента на астигматизъм с този на
късогледството или далекогледството. Основният
критерий за определяне годността е полученото
зрение след точна корекция. Изключение се
прави при анизометропията, тъй като разлика,
по-голяма от 3 диоптъра на коригиращите стъкла
между двете очи, не се понася, макар и поотделно всяко око да се коригира до нормата. В
действителност лицето си служи само с по-малко
аметропичното око, затова анизометропия, поголяма от 3 диоптъра, независимо от корекцията
прави освидетелстваните служители ограничено
годни, а кандидатите – негодни за работа в МВР.
Двуочно зрение = 1.4 без корекция и най-малко
0.5 на по-слабо виждащото око се изисква за:
кандидатите за Академията на МВР, държавни
служители по графа 1.
За вси чк и остана ли кан ди дат и се взема
индивидуално решение за годност съобразно
работата, която ще изпълняват.
Аномалии на зрителното поле
Тук са включени квадрантанопсия, скотоми,
стеснение на зрителното поле, увеличение на
сляпото петно, хемианопсия (хетеронимна, хомонимна). Окончателно решение по годността се
взема след завършване на лечението съобразно
със зрителната острота и периферното зрение.
При двустранна атрофия на зрителния нерв,
ако атрофията прогресира или стеснението на
зрителното поле е под 45 градуса темпорално и
под 30 градуса за другите страни, макар и зрението да е по-добро от необходимия минимум,
кандидатите за работа са негодни. Служителите
по графа 5 се преценяват като негодни за оперативна работа. По графа 6 се прави индивидуална
преценка съобразно изискванията на длъжността.
При едностранна атрофия и стеснение на
зрителното поле темпорално под 45 градуса и
назално под 30 градуса по графи 3, 5 и 6 се прави
индивидуална преценка.
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Смущения в цветното зрение
Цветните разстройства се наричат дисхроматопсии или далтонизъм. Една от най разпространените класификации на дисхроматопсиите е тази
на Kries – Nagel – Рабкин. Тя дели дефектите по
вид, форма и тип: аномална трихромазия – протаномалия (А, В и С), дейтераномалия (А, В и
С) и тританомалия.
Аномалната трихромазия представлява слабост във възприемането на един от трите основни
цвята. Протаномалията – слабост за червен цвят,
дейтераномалия – слабост за зелен цвят, и тританомалия – слабост за виолетов цвят. Намалена е
само чувствителността на един от трите цветни
приемника, но не е напълно загубена.
Дихромазия: протанопия, дейтеранопия и
тританопия. Тя представлява слепота за един
от трите фундаментални цвята (частична цветна
слепота).
Монохромазията представлява тотална цветна
слепота, при която всички цветове се виждат
безцветни, ахроматични, черно-бели.
Ахромазията е най-тежкото цветно разстройство/тотална цветна слепота, съчетана с други
тежки аномалии, като понижена зрителна острота, централен скотом, нистагъм и др.
Смущението в цветоусещането поначало е
противопоказание за служба в органите на МВР.
Нормалното цветоусещане обаче е задължително
условие за постъпване в структурите на МВР
при всички кандидати за работа по графа 1 и
кандидати за курсанти в АМВР.
Дейтераномалия тип „С“, протаномалия тип
„С“ и тританомалия тип „С“ са най-слабата
степен на цветна аномалия, приближаваща се
до нормалното цветно зрение. Определянето на
степента на аномалията им става в Националната
многопрофилна транспортна болница.
Кандидатите с този тип аномалия се преценяват индивидуално и решението е в зависимост
дали работата им е свързана с цветни обекти.
За шофьорите решение се взема след изследване в Националната многопрофилна транспортна
болница.
Нощна слепота, други и неуточнени смущения
на зрението
Тук се отнасят както вродената есенциална
хемералопия, която не се придружава от обективни изменения, така и симптоматичната хемералопия при дегенеративни ретинити, дифузни
хориоретинити, болестни форми на късогледство
и др., при които хемералопията се явява като
симптом.
Тъй като доказването на хемера лопи я та
е трудно, решението трябва да се вземе след
клинично изследване в болнично зеведение,
като задължително се изследват адаптацията на
тъмно и периферното зрение. Желателно е да не
работят нощно време. Годността се определя в
зависимост от естеството на работа и е посочена
в таблицата.
Слепота и намаляване на зрителната острота
За практически сляпо се счита око със зрителна острота, непревишаваща 0.03 при невъзможност за коригиране или концентрично стеснение
на зрителното поле до 10 градуса.
Зрителната ост рота да се пол у чава ч рез
максимално поносимата оптическа корекция.
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При съмнителни стойности на зрителна острота същата се обективизира чрез изследване с
метода на Гюнтер.
Увр еж д а н и я н а р ог ови ч н и т е мембр а н и ,
дегенерации, дистрофии на роговицата, кера
токонус и др.
Тези заболявания се доказват само в клинична
обстановка.
Годността за работа в МВР се определя след
завършване на лечението съобразно със зрителната острота. При леките случаи служителите
са годни с противопоказания: работа при лоши
атмосферни условия, студ, вятър, запрашеност,
дразнещи изпарения, недостатъчно осветление
и др.
Заболявания на конюнктивата и клепачите
Към тази рубрика са включени: остър и хроничен конюнктивит, блефароконюнктивит, птеригиум, цикатрикси на конюнктивата, блефарит,
хордеолум и др. възпаления на клепачите, птоза
на клепачите, ентропион, ектропиум, лагофталм,
дегенеративни заболявания на клепача и др.
Изброените страдания се придружават от
постоянно или често рецидивиращи под влияние на неблагопри ятните атмосферни или
климатични условия възпаления на миглените
ръбове, конюнктивата и роговицата, последвани
от смущения на зрителната функция. Затова
при двустранни заболявания служителите се
ограничават от работа в среда с повишена запрашеност, изпарения от дразнещи вещества, лоши
атмосферни условия, студ, вятър, недостатъчно
осветление и др.
Критерии за определяне годността при птозата
на клепачите е стеснението на зрителното поле
при непринудено право положение на главата.
Окончателно решение се взема след проведено
оперативно лечение.
При птоза на единия клепач кандидатите
по графи 2 и 3 са годни за административна и
физическа работа.
Заболявания на слъзния апарат
Към тази рубрика са включени: дакриоаденит,
атрофия, киста, дакриолит, непрекъснато сълзотечение, синдром „сухо око“, остро и хронично
възпаление на слъзните пътища, стеноза и др.
Възпалителни заболявания, които подлежат на
лечение да се освидетелстват след приключване
на лечението.
Годността за работа в МВР се определя след
обективно изследване на слъзните пътища и след
проведено оперативно лечение. Ако слъзотечението на двете очи е умерено, се взема решение
за ограничена годност за служителите.
То се влияе от външните неблагоприятни
атмосферни условия, поради което е противопоказана работа с продължително излагане на
студ, вятър, прах, изпарения и др.
Заболявания на орбитата
Включва следните заболявания: остро възпаление на орбитата, ендокринен екзофталм, друг
екзофталм, деформации на орбитата, енофталм,
други заболявания на орбитата.
Годността за работа в МВР се определя след
завършване на лечението съобразно зрителната
острота.
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Заболявания на зрителния нерв и зрителните
пътища
Тук се отнасят следните заболявания: едем
на папилата, атрофия на зрителния нерв, неврит,
оптична неисхемична и исхемична невропатия,
папилит, ретробулбарен неврит, притискане или
хеморагия на зрителния нерв, заболявания на
хиазмата, зрителната кора и други неуточнени
заболявания.
Индивид уа лна преценка по годност та за
работа в МВР се взема след приключване на
лечението съобразно зрителната острота и периферното зрение.
Страбизъм на очите и други смущения на
бинокулярното зрение
Отнася се както задружното, така и паралитичното кривогледство. При задружно кривогледство винаги е смутено бинокулярното зрение и
обикновено зрителната острота на едното око
(кривогледото) е намалена, но критерият за
годността е наличието на самото кривогледство.
При добро зрение на кривогледото око, след
сполучлива операция, годността се определя
съобразно зрителната острота.
Паралитичното кривогледство без двойни
образи се третира като задружно.
При наличие на двойни образи решение за
годност при служителите се взема след лечение.
Кандидатите се преценяват като негодни с изключение на графа 3 – индивидуална преценка.
Други заболявания на окото
Тук се отнасят болестите на вътрешните очни
тъкани, които търпят процес на развитие и са
трайни остатъци на вече прекарани заболявания,
туберкулозни, паренхиматозни кератити, туберкулозни иридоциклити, катаракта компликата,
ретинитис ексудатива и др.
А ко окото бъде окончателно излекувано,
годността на служителя се преценява съобразно
зрителната острота.
При често рецидивиращи еписк лерити и
склерити служителите спазват противопоказани
условия на труд: работа при лоши атмосферни
влияния, студ, вятър, прах, дразнещи изпарения и др.
Афакия и други заболявания на лещата
Тук се включват случаите с ектопия, луксация
или сублуксация на лещата и афакия на едното
или двете очи. Обикновено те се придружават
със силно намаление на зрението, поради което
кандидатите с двуочно увреждане се преценяват
като негодни за работа в МВР, с изключение на
графа 3 – индивидуална преценка.
След проведено оперативно лечение те се
преценяват индивидуално съобразно установената зрителна острота и естеството на работа.
КЛАС VIII. БОЛЕСТИ НА УХОТО И МАСТОИДНИЯ ИЗРАСТЪК (Н60-95)
Гнойно и неуточнено възпаление на средното
ухо, мастоидит, други заболявания на средното ухо
Тук се включват: гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо, мастоидит и сродни
състояния, други заболявания на тъпанчетата на
средното ухо и на процесус мастоидеус.
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Към буква „а“ се включват: състояние след
оперативно вмешателство – неепителизирана
радикална трепанация или реконструктивно
възстановителна операция при непълна епидермизация на оперативната кухина, съпроводена с
гранулации, супурация или холестеатомоподобни
маси, хроничен гноен отит на едното ухо и направена радикална трепанация на другото ухо.
Към буква „б“ се отнасят: хроничен гноен
отит на двете уши, хроничен гноен отит на
едното ухо, но усложнен с гранулации, полипи
или холестеатом.
Към буква „в“ се отнасят: хроничен гноен
отит на едното ухо без усложнения, двустранна
суха перфорация на тъпанчевата ципа.
При служителите със заболявания, отразени в
буква „а“, годността за работа в МВР се определя
след проведено консервативно или оперативно
лечение, като се има предвид, че независимо от
направената операция гнойният процес в ухото
невинаги може да се смята за саниран.
За експертното решение по годността слуховата загуба е водещ критерий, като нормален
слух е шепотна реч – 6 м за всяко ухо.
При сл у ж и тели и кан ди дат-сл у ж и тели с
мезотимпанит годността се определя след слухоподобряваща операция и съобразно определения
чрез аудиограма слух.
При трайни, остатъчни последици след преболедуване от отит, като суха перфорация на
едното ухо, обширни ръбцови изменения и сраствания, трайна епидермизация на оперативната
кухина след направена радикална (едностранна
или двустранна) или реконструктивно-възстановителна операция, годността се определя също
индивидуално.
За да се адаптират към нормална трудова
дейност, служителите се освобождават от работа в шумна обстановка, звукови травми, студ и
влага за срок 6 месеца.
Мениеров синдром и други вестибуларни
смущения
Тук спадат възпалителните заболявания на
вътрешното ухо – различните форми на ограничен и дифузен лабиринтит и невъзпалителни
забол явани я на лабиринта: морбус Мениер,
периферен рецепторен отоневрологичен (кохлеовестибуларен) синдром, хронично ремитираща
вестибулопатия, кинетози (конгенитално обусловена вестибулопатия, морска, транспортна
и авиационна болест), вестибуларен неврит на
Холпайк – Дикс, стрептомицинова вестибулопатия, синдром на вертебробазиларните артерии
(Барре – Лиеу, Берчи – Роше, Теракол, Лери),
отоневрологичен синдром при интоксикация с
лекарствени, химически средства и други вредности или нокси.
Годността на служителите с вестибуларни
нарушения се определя от честотата на вестибуларните кризи и продължителността на
междупристъпните периоди. При рязко изразени разстройства на вестибуларните функции,
доказани в специализирано лечебно заведение,
както и при чести рецидиви с продължително
и безуспешно лечение служителите по графа 5
са негодни.
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Ако стадият на субкомпенсация продължи
повече от шест месеца, лицата стават с трайно
ограничена работоспособност, което налага по
графа 6 да се прави индивидуална преценка на
годността им. Служителите с непълно отпаднала
вестибуларна функция двустранно и настъпила
централна компенсация не трябва да работят
на тъмно, нощни смени (поради изключване
на зрителния анализатор, който има по-голямо
значение за централната компенсация), в шумна
обстановка, при повишен риск от звукови травми,
нервно-психическо натоварване.
При екстирпация на невринома на слуховия
нерв с последващи усложнения, като тежко нарушена походка, световъртеж и изразена неврологична симптоматика, служителите се решават
като негодни за работа в МВР и се представят
за определяне на процент трайно намалена работоспособност.
Отосклероза и други болести на ухото
Тук се отнасят: отосклероза, тимпаносклероза, неврит на слуховия нерв, адхезивен отит
и лабиринтопатия и др.
Общото при тях е трайното намаление на
слу ха независимо от етиологични я момент,
довел до това.
Изследването на слуха се прави на двете
уши чрез шепотна и разговорна реч, камертони, аудиограма и при нужда импедансометрия
и евокирани потенциали, които задължително
се регистрират. При понижение на слу ха от
звукопроводен характер изследването да се повтори след неколкократно продухване на ушите.
Експертното решение се взема въз основа на
резултата от изследванията.
При лицата с намаление на слуха от 30 – 45 dB
на по-добре чуващото ухо при работещи на шум
се налага извеждане от шумовата среда, като
срокът е индивидуален, в зависимост от резултатите от лечението – от 6 месеца до една година.
Служителите с намаление на слуха повече от
45 – 60 dB са със затруднен социален контакт и
ако професията им налага такъв или работят на
шум и вибрации, се преценяват като негодни по
графа 5, а по 6 се извеждат от средата на подходяща работа, с право на преосвидетелстване
след протезиране.
Глухота
Тук са включени: трайна, пълна глухота на
двете уши, немота или глухонемота.
Не трябва да се включват случаите с временна
глухота или немота от функционален характер
и случаите при баротравма, които могат да се
лекуват.
Кандидати и служители са негодни за работа
в МВР.
КЛАС ІХ. БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ НА
КРЪВООБРЪЩЕНИЕТО (I00-I99)
Остър ревматизъм
Тук се отнасят: ревматизъм без указание за
засягане на сърцето, ревматизъм със засягане
на сърцето, ревматична хорея.
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Към рубриката се отнасят и преболедувалите
от ревматизъм в пристъп, които не се нуждаят
от по-нататъшно болнично лечение и при които не са установени дефинитивни ревматични
увреждания (клапни и миокардни).
Кандидатите за служители и Академията на
МВР индивидуално се преценяват две години
след преболедуването. Индивидуалната преценка
включва степен и активност на ревматичния
процес, честотата на рецидивите, вид и тежест
на клапните поражения, ритъмни и проводни
нарушения, тежест на сърдечната декомпенсация,
увреждания на ЦНС.
Служителите в зависимост от характера на
службата са ограничено годни за срок една
година с противопоказания: работа на открито
през зимните месеци, влага, тежки физически
натоварвания, походи.
Хронични ревматични болести на сърцето.
Клапни пороци
Към тази рубрика са включени: хроничен
ревматичен перикардит, ревматична митрална
стеноза, ревматична митрална инсуфициенция,
ревматична митрална стеноза и инсуфициенция,
ревматична аортна стеноза, ревматична аортна
инсуфициенция, ревматична аортна стеноза и
инсуфициенция, болести на други участъци на
ендокарда и други ревматични кардиопатии.
Към група „а“ заболяванията с ІІ – ІV степен
на сърдечна недостатъчност разрешават индивидуална преценка само при служители по графа
6, които извършват административна работа.
Към буква „б“ са включени сърдечни пороци
без тези по буква „а“ със или без първа степен
сърдечна недостатъчност. Кандидат-служителите
по графи 1 и 4 са негодни, при графи 2 и 3 се
следва индивидуална преценка.
Служителите са годни със спазване на противопоказания – излагане на неблагоприятни
атмосферни влияния и физически натоварвания.
Хипертонични болести
Тук спадат: есенциална хипертония, хипертонична сърдечна болест, хипертонична бъбречна
болест, вторична хипертония (реновазална и
др.) и др.
Артериална хипертония (АХ) означава повишено систолно и/или диастолно артериално
налягане. За нормални стойности се приемат:
за систолно – от 110 mmHg до 139 mmHg, а за
диастолно – от 70 mmHg до 89 mmHg.
Измерването на кръвното налягане е основен,
но не винаги решаващ диагностичен критерий за
хипертоничната болест и еднократно установени
повишени стойности на артериалното налягане
(АН) не са меродавни за експертизата.
Преди вземане на решение по годността задължително се прави електрокардиограма(ЕКГ),
изследване на очни дъна и бъбречна функция
(протеинурия, серумен креатинин), а ехокардиография (ЕхоКГ), велоергономичен тест (ВЕТ)
и рентгенография на сърце се извършват по
преценка на експертните органи.
Класификацията на артериалната хипертония
по JNC 7 (Joint national comettee) е следната:
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Систолно		
Диастолно
Оптимално
<120
и
<80
Нормално
120 – 129 и/или
80 – 84
Високо
нормално
130 – 139		
85 – 89
І степен
хипертония
140 – 159		
90 – 99
ІІ степен
160 – 179		
100 – 109
ІІІ степен
над/или=180		
>/=110
Изолирана
систолна
>/=140
и
<90
АХ І стадий
Няма обективни белези на органни промени,
при лека степен АХ със стойности на систолното артериално налягане 140 – 159 mmHg и/или
стойности на диастолното артериално налягане
90 – 99 mmHg; изолирана систолна хипертония
се определя като такава при стойности на систолното артериално налягане, по-високи или
равни на 140 mmHg, и стойности на диастолното
артериално налягане, по-ниски от 90 mmHg.
АХ ІІ стадий
Регистрира се поне един от следните белези
за органно ангажиране: левокамерна хипертрофия, генерализирано или фокално стеснение на ретиналните артерии, микроалбуминурия 30 – 300 мг/24ч и/или серумен креатинин
(мъже 115 – 133 мкмол/л (1,3 – 1,5 мг/дл), жени
107 – 124 мкмол/л (1,2 – 1,4 мг/дл), доказани
атеросклеротични плаки на каротидни артерии,
аорта, илиачна и феморална артерия:
а) умерена степен АХ:
Определя се за такава при стойности на систолното артериално налягане 160 – 179 mmHg
и/или стойности на диастолното артериално
налягане 100 – 109 mmHg;
б) тежка степен АХ:
Определя се за такава при стойности на
систолното артериално нал ягане, по-висок и
или равни на 180 mmHg и/или стойности на
диастолното артериално налягане, по-високи
или равни на 110 mmHg.
АХ ІІІ стадий
1. Регистрират се прояви на симптоми на
органно увреждане на един или повече от прицелните органи:
а) сърце – ангина пекторис, миокарден инфаркт, СН;
б) мозък – преходна мозъчна исхемия, мозъчен
инсулт, хипертонична енцефалопатия;
в) очни дъна – ретинални хеморагии и ексудати със или без едем на папилата;
г) б ъ б р е ц и – с е р у м е н к р е а т и н и н н а д
133 м мол/л (на д 1,5 м г/д л) за м ъже и на д
124 ммол/л (над 1,4 мг/дл) за жени, протеинурия
над 300 мг/24 ч, бъбречна недостатъчност;
д) съдове – дисекираща аневризма, симптоми
за артериално оклузивно заболяване.
Служителите с хипертонична болест ІІІ стадий
(декомпенсиран) с трайно повишено артериално
налягане, неподдаващо се на лечение, и настъпили тежки, необратими органни изменения са
негодни за работа в МВР.
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Служители, освидетелствани с хипертонична болест ІІ стадий при значително повишено
артериално налягане с малки недостигащи до
нормата колебания и начални органни поражения, се преценяват като ограничено годни с
противопоказания: работа, свързана с голямо
нервно-психическо и физическо обременяване,
нощен труд, походи, покриване на нормативи за
физическа подготовка, работа на височина и в
шумни и горещи помещения.
Други хипертонии
Тук спадат симптоматичните хипертонии.
Годността по всички графи се определя според
степента на хипертонията, основното заболяване
и от развилите се усложнения.
Исхемична болест на сърцето
Тук се включват: остър инфаркт на миокарда,
други остри и подостри форми на исхемична
болест на сърцето, стар инфаркт на миокарда,
ангина пекторис, други форми на хронична
исхемична болест на сърцето.
За експертното решение е от съществено
значение не само наличието, но и степента на
коронарната недостатъчност.
І ФК по канадската класификация – „Обичайното физическо натоварване, като ходене или
изкачване на стълби, не води до стенокардия“.
Стенокарден пристъп се появява при бързо или
продължително физическо усилие по време на
работа или спортуване – при големи физически
натоварвания.
ІІ ФК по канадската класификация – стенокардия при обичайни физически усилия – „Леко
ограничаване на обичайните дейности“. Ангинозна болка се индуцира при бързо ходене или
изкачване на стълби, изкачване на наклонен
терен, ходене или изкачване на стълби. Патологична е работната проба при 75 W/3 мин.
ІІІ ФК по канадската класификация – „Значително ограничаване на обичайните физически
дейности“. Ходене само на 100 – 200 м по равен
терен с нормална крачка и изкачване на един
етаж, дори и с бавно темпо, водят до стенокардия.
Патологична е работната проба при 50W/3 мин.
ІV ФК по канадската класификация – „Невъзможност за извършване на каквато и да било
физическа дейност без появата на дискомфорт“.
Стенокарден синдром може да има и при покой.
Към буква „а“ се отнасят: тежките форми на
исхемична болест, изразени атеросклеротични
изменения на кръвоносните съдове на сърцето
с дълбоки нарушения на функциите, обективизирани посредством функционални методи
на оценка, а при необходимост и посредством
инвазивни методи, прекаран инфаркт със силно
изразени и трайни нарушения на сърдечния ритъм, ИБС с коронарна недостатъчност ІІІ и ІV
функционален клас, неповлияващи се от лечение,
прекаран инфаркт със следифарктна аневризма,
нестабилна стенокардия.
Към буква „б“ се отнасят умерено изразените
форми без изразена коронарна недостатъчност.
Служителите, преживели миокарден инфаркт,
се преценяват индивидуално. Често повтарящи
се стенокардни кризи, постинфарктна аневризма,
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сърдечна недостатъчност ІІІ – ІV ФК, тежки
ри т ъмни и п роводни нару шени я у теж н яват
прогнозата. Ако не се очаква благоприятна еволюция и връщане на работа, се взема решение
за негодност и преди изтичане на максималния
срок на лечение. Броят на инфарктите не е
единствен критерий за преценка на годността.
За тази оценка е от значение локализацията на
настъпилите усложнения, функционалното състояние на сърцето, обективизирано посредством
ЕКГ, ехокардиография, велотест, холтер ЕКГ,
коронарография и др.
Кандидат-служителите са негодни с изключение на кандидатстващите като ЛРТП, при които
се следва индивидуална преценка.
Служителите са годни за работа при условия
на труд с незначителни физически и психически
натоварвания. Освобождават се от нощен труд,
чести командировки, походи, покриване на нормативи за физическа подготовка.
Решенията по годността са дадени в таблицата.
Болести на белодробното кръвообръщение
Тук спадат: остра и хронична белодробносърдечна болест, белодробна емболия (на белодробна артерия и вена), хеморагичен инфаркт,
аневризма, стриктура и руптура на белодробната
артерия и др.
Други болести на сърцето
Към тази рубрика са включени: остър перикардит и други болести на перикарда (хемоперикард, адхезивен и констриктивен перикардит),
инфекциозен ендокардит и други болести на
ендокарда (болести на митрална, аортна и трикуспидална клапа, уточнени като неревматични),
на пулмонална клапа, остър миокардит, обратимите възпалителни бактериални и вирусни
заболявания на сърцето.
При органични сърдечни увреди с клапни
дефекти – придобити или вродени малформации,
сърдечни вмешателства (без инвазивните диагностични методи), клапно протезирани с механични
и биологични протези, инфекциозен ендокардит
след клапно протезиране, коригирани вродени
малформации, състояние след аортокоронарен
байпас, след имплантация на интракоронарен
стент, РТСА, имплантиране на кардиостимулатор,
други хирургически интервенции върху сърцето,
годността се определя от характера на заболяването, функционалния клас след интервенцията,
от настъпилите усложнения на същата.
Към буква „а“ се отнасят случаите с тежки
остатъчни клинични, параклинични и функционални промени в хемодинамиката.
Към буква „б“ се отнасят заболявания с леки
остатъчни промени в хемодинамиката.
Експертните решения по годността при кандидат-служителите се вземат една година след
приключило лечение на основание резултатите
от функционалното изследване.
Годността на служителите с констриктивен
перикардит, дори и след сполучлива оперативна
корекция, се преценява индивидуално.
Кардиомиопатия
Към тази рубрика се отнасят: първичните кардиомиопатии (ендомиокардна фиброза, хипертро-
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фична обструктивна кардиомиопатия, африканска
кардиомиопатия, ендокардна фиброеластоза,
други първични кардиомиопатии – идиопатична,
констриктивна, обструктивна) и вторични кардиомиопатии (алкохолна, метаболитна, недоимъчна
амилоидоза, при електролитни нарушения и
вследствие на лечение на карциноми и др.).
Сму щения на сърдечната проводимост и
нарушения на сърдечния ритъм
Експертното решение при ритъмните и проводните нарушения на сърцето се взема задължително след клинично изследване в зависимост
от наличието или липсата на органични или
функционални смущения, като подходът към
болните с ритъмни и проводни разстройства
трябва да бъде индивидуален. Той се определя
от вида на нарушението, характера на основното
заболяване и настъпилите временни или постоянни промени в хемодинамиката.
Негодни за работа в МВР са кандидат-служителите и служителите с тежки ритъмно-проводни
нарушения, като симптоматична сино-атриална
болест; AV блок II степен тип Moebitz II; ляв
заден хемиблок; бифасцикуларен блок; AV блок
III степен (пълен AV блок);синдром на Brugada.
Имплантирането на постоянен изкуствен
водител на ритъма (Пейс Мейкър), особено при
болни без сърдечна недостатъчност, може да
доведе до възстановяване на част от загубената работоспособност, което налага вземане на
индивидуално решение за годност в зависимост
от естеството на работа. Противопоказана е
работа, изиск ваща значими психофизическ и
натоварвания, ненормиран работен ден, нощен
труд, продължителни командировки.
Служителите с интермитиращ ІІ и ІІІ степен
АV блок с пристъпи на Адамс – Щокс синдром,
при положение че не могат да се стабилизират
след проведено лечение, са негодни за работа
в МВР.
Индивидуална преценка по годността, съобразена с естеството на работа, се взема при
служители със: пълен десен бедрен блок, съчетан
с ляв преден хемиблок, Волф – Паркинсон Уайт
синдром тип А и Б, пълен десен бедрен блок без
функционални смущения, непълен десен бедрен
блок, съчетан с ляв преден хемиблок.
Подходящи за административна работа са
кандидатите по графи 2 и 3 с А-V – блок І степен .
При LGL и Махайм синдром, при надкамерни
(камерни) екстрасистоли І и ІІ клас по Лоун,
при алоритмия – решението по графи 3, 5 и 6
е индивидуално, при липса на друго сърдечно
страдание.
Чести пристъпи от пароксизмална тахикардия, предсърдно трептене и предсърдно мъждене
правят служителите неработоспособни по време
на пристъпа и негодни за работа като шофьори,
пожарникари и за служби, при които прекъсването на работния процес би могло да застраши
живота на болния или на околните.
Служителите с интермитиращ ІІ и ІІІ степен
АV блок с пристъпи на А дамс – Щокс синдром,
при положение че не могат да се стабилизират
след проведено лечение, са негодни за работа
в МВР.
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Сърдечна недостатъчност (СН)
Има четири степени на сърдечна недостатъчност по Нюйоркската кардиологична асоциация
(НИХА):
І ФК – при прояви на сърдечна недостатъчност
липсват умора, задух, стенокардия при обичайни
физически усилия, липсват оплаквания при бърз
ход 7 – 8 км/ч.
ІІ ФК – при прояви на сърдечна недостатъчност лицата са с умерено ограничен капацитет и
обичайни физически усилия предизвикват появата
на умора, задух дори при равен ход 5 – 6 км/ч.
ІІІ ФК – при прояви на сърдечната недостатъчност оплакванията от умора, задух, стенокардия се появяват при физически усилия под
обичайните – равен ход 3 – 4 км/ч, изкачване
до първи етаж.
ІV ФК – при прояви на сърдечна недостатъчност има необратима на фона на лечението
умора, задух и при най-малки физически усилия
и/или в покой.
Към буква „а“ се отнасят ІІІ и ІV степен на
сърдечна недостатъчност.
Служителите и кандидатите за работа се
решават като негодни по всички графи.
Към буква „б“ се отнасят І и ІІ степен на
сърдечна недостатъчност.
При І степен на сърдечна недостатъчност
кандидатите по графа 3 са годни за административна работа. При ІІ стадий на сърдечна
недостатъчност те се решават негодни. Служителите по графи 5 и 6 подлежат на индивидуална
преценка със спазване на противопоказани условия на труд – физически и нервно-психически
натоварвания.
Усложнения и неточно определени болести
на сърцето
В тази рубрика се включват неквалифицирани
другаде сърдечни болести: дефект на сърдечна
преграда, придобит; руптура на сухожилни хорди, руптура на папиларен мускул, вътресъдова
тромбоза, кардиомегалия и др. Годността се
определя от основното заболяване и функционалния дефицит.
Мозъчно-съдови болести
Понятието мозъчно-съдова болест включва
различни исхемични и хеморагични нарушения,
възникващи в артериалната и венозната част
на мозъчното кръвообръщение: субарахноидни
кръвоизливи, паренхимни мозъчни кръвоизливи,
тромбоза на мозъчни вени и дурални синуси,
исхемични нарушения на мозъчното кръвообръщение, съдова деменция.
Към исхемичните нарушения на мозъчното
кръвообръщение се отнасят: асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообръщение
(АИНМК), преходни исхемични нарушения на
мозъчното кръвообръщение (ПИНМК), мозъчни
инфаркти.
Преценката по годността на служители по
тази точка се взема при стабилизиране на състоянието, което в зависимост от развитието на
клиничните прояви настъпва при ПИНМК след
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2 – 3 месеца, при леките и среднотежките инсулти до 6 месеца и при усложнените среднотежки
и тежките инсулти от 6 месеца до една година.
В решението трябва да се посочат противопоказаните условия на труд: голямо или продължително психофизическо натоварване, работа
при висока температу ра в тесни и задушни
помещения, нощен труд, чести командировки,
променливи климатични условия.
Болести на артериите, артериолите и капи
лярите
а) със силно изразени органични изменения,
с нарушения на функциите, неподдаващи се на
трайно оперативно или консервативно лечение;
б) с временни трофични и функционални
нарушения, подлежащи на лечение.
Към буква „а“ се отнасят аневризми на магистрални кръвоносни съдове, напреднали форми
на облитериращ тромбангиит и атеросклероза,
вродени малформации с тежки смущения в хемодинамиката на крайниците, артериална емболия
и тромбоза и хемодинамично значими стенози,
както и състояние след алопластично заменяне
на дефект от кръвоносните съдове.
Към буква „б“ се отнасят леките ангионевропатии, които подлежат на лечение, синдромът
на Рейно, съдовите малформации, подлежащи
на пълна оперативна корекция.
Кандидат-служителите по 1 и 4 графа са негодни, по 2 и 3 – индивидуална преценка.
Годността на служителите се решава индивидуално в зависимост от настъпилите циркулаторни нарушения с функционални ограничения,
като се имат предвид естеството на работа и
налаганите от нея изисквания. Противопоказани
условия на труд са: продължително стоене прав,
покриване на нормативи за физическа подготовка, тежки физически натоварвания, работа при
студ и влага.
Болес т и на вен и т е, л и мфн и т е с ъдове и
лимфните възли. Други и неуточнени болести
на органите на кръвообръщението
Към буква „а“ са включени: състояние след
прекарана дълбока венозна тромбоза, с трайно
изразени хемодинамични разстройства, хронична
венозна недостатъчност С4, С5, С6 (особено язви
в областта на вътрешния малеол), тежки вродени
малформации на повърхностни и дълбоки вени,
тежки изменения в лимфните съдове, състояния
след лигатура или пластично заменени вени.
Служителите по графа 5 са негодни за работа,
свързана с пренатоварване на долните крайници.
Кандидат-служителите са негодни по всички
графи.
Към буква „б“ са включени: повърхностен
тромбофлебит, първични варици на крайниците,
венозни малформации с ограничен характер,
прекарана дълбока венозна тромбоза, без изразени хемодинамични смущения в крайниците.
Оперираните служители по буква „б“ подлежат
на индивидуална преценка за годност, при която
трябва да се има предвид не само тежестта на
варикозно променени повърхностни вени, но и
тяхното разпространение и настъпили първични
или вторични изменения в дълбоката венозна
система.
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Кандидат-служителите за работа в МВР се
преценяват индивидуално една година след лечението по повод прекарана дълбока венозна
тромбоза, без остатъчни циркулаторни и трофични промени, според естеството на работата,
която ще изпълняват. Служителите са годни със
спазване на противопоказани условия на труд.
Хемороиди
При изследване освен огледа е необходимо да
се извърши ректално туширане, оглед с анален
спекулум на правото черво, за да се установят
особеностите на хемороидите и да се изключи
наличието на ректални тумори. Поради това,
че източник на кръвоизливите могат да бъдат и
възли извън пределите на ректалното туширане, във всички съмнителни случаи трябва да се
направи и ректоскопия.
При хемороидалната болест се наблюдават
четири степени:
І степен – без оплаквания, при ректално
туширане се палпират вътрешни невъзпалени
хемороиди, кървят слабо след дефекация, визуализират се при ректоскопия;
ІІ степен – хемороидите са по-големи и кървенето е по-интензивно, появяват се пролапси
със спонтанно репониране;
ІІІ степен – хемороидите пролабират и се
репонират мануално;
ІV степен – мануална репозиция на големите
пролабирали хемороиди е невъзможна.
Към буква „а“ на рубриката се отнасят силно
изразени хемороиди (голяма част от плексус хемороидалис е варикозно изменен), тежки, свързани
с разстройство на охранването, чести възпаления,
тромбозиране, кръвоизливи и инкарцерации или
рецидиви след радикално оперативно лечение.
Към буква „б“ се отнасят умерено изразени
(вътрешни или външни), рядко кървящи или
възпаляващи се хемороиди, които подлежат на
оперативно лечение.
При хемороидалните възли с усложнения
к а н д и дат- сл у ж и т ел и т е по вси ч к и г рафи са
негодни. Годността на служителите се решава
индивидуално след проведено лечение съобразно
естеството на работата им.
При хемороидални възли І степен освидетелстваните по всички графи са годни, ІІ степен,
без усложнения – кандидатите по графи 1 и 4
са негодни. Кандидат-служителите за работа в
МВР по графи 2 и 3 подлежат на индивидуална
преценка.
Служителите са годни след проведеното лечение. При оперативно лечение се преценяват не
по-рано от 6 месеца след интервенцията.
Варикоцеле
При силно изразено варикоцеле, пречещо на
движението, годността на кандидата се определя
след оперативно лечение. При умерено изразено
варикоцеле, ако кандидатът не желае да се оперира, по графи 1, 2 и 4 се преценява като негоден,
а по графа 3 се взема индивидуално решение.
При незначително развитие и след проведено
оперативно лечение всички кандидати са годни
без ограничения.
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КЛАС Х. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА
СИСТЕМА (J00-J99)
Остри инфекции на горните дихателни пътища
Към тази рубрика са включени: остър назофарингит, остър синуит, остър фарингит, остър
тонзилит, остър ларингит и трахеит, остър обструктивен ларингит (круп) и епиглотит и други
остри инфекции на горните дихателни пътища с
неуточнена локализация. Преценката за кандидатите за работа се прави след проведено лечение
и излекуване.
Девиация на носната преграда
При силно изкривена носна преграда със затруднено носово дишане кандидатите по графи
1, 4 са негодни. По останалите графи решението
е индивидуално.
Полипи на носа
Кандидатите по графи 1 и 4 са годни след
проведено оперативно лечение освен в случаите,
в които има полипозна дегенерация на синусите.
Хроничен фарингит и ринофарингит
Кандидатите, при които служебните задължения налагат работа в запрашена среда, продължително говорене, контакт с токсични вещества,
вредни изпарения, са негодни за служители.
При тежките форми след лечение служителите се ограничават от работа, включваща
изброените по-горе противопоказания, за срок
от 3 до 6 месеца.
Хроничен синузит
Към буква „а“ спадат хроничните заболявания
на един или повече синуси, които са лекувани,
включително и оперативно, безуспешно и са
усложнени с полипи, фистули, остеомиелити,
орбитални или интракраниални усложнения.
Към буква „б“ се отнасят ония хронични
заболявания на един или повече синуси, които
не се съпровождат с посочените в буква „а“
усложнения.
Тук са включени и алергичните синуити.
Алергичен ринит
При тежки случаи, доказани с тестуване,
кандидатите по графи 1 и 4 са негодни, останалите се преценяват индивидуално, в зависимост
от естеството на работа и необходимостта от
контакт с доказания алерген/и.
Грип
Кандидати и служители са годни с изключение
на случаите, при които се получават усложнения
с нарушение на функциите на атакувания орган.
Решенията тогава се вземат по съответната
рубрика.
Пневмонии и бронхиолит
Решенията са в зависимост от вида на причинителя, тежестта на заболяването и изхода
след приключване на лечението.
Хронични болести на долните дихателни
пътища
Тук се отнасят: бронхит, неуточнен като остър
или хроничен, хроничен бронхит, неуточнен,
емфизем, астма, бронхиектатична болест.
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Бронхит, неуточнен като остър или хроничен,
хроничен бронхит и емфизем
По графи 2, 3, 5 и 6 годността се решава
индивидуално в зависимост от тежестта на заболяването (брой обостряния годишно, наличие на
постоянни симптоми, ограничаващи физическата
активност), наличните усложнения (дихателна
недостат ъчност) съобразно фу нк циона лните
показатели на дихателната и сърдечно-съдовата
система и естеството на работа.
Кандидатите по графи 1 и 4 са негодни.
Бронхиална астма
За експертното решение се имат предвид анамнестичните данни (пристъпен задух, кашлица,
свирене и хриптене в гърдите и др.), обективното
състояние, функционалното изследване на дишането (различно изразен обструктивен вентилаторен дефект), положителни бронхопровокационни
проби (с физическо усилие, метахолин и др.),
резултатите от кожно-алергичните тестове и др.
При доказана бронхиална астма в зависимост
от тежестта є годността на служителите се преценява индивидуално. Тежките форми, с чести
обостряния, неподдаващи се на медикаментозно
лечение, определят негодност за работа в МВР
на служителите.
Сл у ж ителите със среднотеж ка форма на
астма са показани за работа в сухи и светли
помещения, без прах и дразнещи газове, нощни
смени, продължителни пътувания, контакт с
отключващия пристъпите алерген, тежки физически натоварвания.
Годни се решават служителите с лека интермитентна форма на бронхиална астма. При
леките форми работоспособността е съхранена
и само при доказан професионален алерген се
налага смяна на професионалните условия.
Кандидатите за работа по графи 2 и 3 се преценяват като годни само ако астмата е определена
като лека с продължителен междупристъпен
период, бързо медикаментозно повлияване и
когато работата, която кандидатът ще работи,
няма да предизвика влошаване на заболяването.
Бронхиектазии
За нуждите на експертизата бронхиектазиите трябва да бъдат доказани с компютърна
томография с висока резолюция. Вземането на
експертно решение в трудни случаи да става
след клинично изследване.
Към буква „а“ се отнасят двустранно разпространени бронхиектазии или едностранно в
повече от един белодробен дял, при съчетание
с пневмофиброза, при изразена вентилаторна
недостатъчност (ВК<50 % от нормата и РО 2<
55mmНg), чести възпалителни тласъци с две и
повече пневмонии годишно.
Към буква „б“ се отнасят ограничени бронхиектазии (едностранни и със засягане само на
един дял), но с чести изостряния, изискващи
лечение повече от три месеца, с функционални
промени в дишането.
Към буква „в“ се отнасят ограничени бронхиектазии (едностранни и със засягане само на
един дял), без обостряния и без нарушения на
белодробната функция.
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Водещ критерий при определяне на годността
е склонността към чести и продължителни екзацербации, кръвохракът, дегенеративно-възпалителни или деструктивни изменения на стените
на бронхите, както и степента на включване в
болестния процес на белодробния паренхим.
Противопоказано е извършването на работа,
свързана с физическо натоварване, особено при
неблагоприятни атмосферни условия (местно
и общо охлаждане на тялото), въздействия на
прах, иритативни газове, пари и бронхопулмотропни отрови.
Болести на белия дроб, причинени от външ
ни агенти
Към тази рубрика са включени: пневмокониоза
на въглекопачите; пневмокониоза, причинена от
азбест и други минерални вещества; пневмокониоза, причинена от прах, съдържащ силиций;
пневмокониоза, причинена от друг неорганичен
прах, и други – неуточнени; хиперсензитивен
пневмонит, предизвикан от органичен прах;
пневмонит, причинен от твърди вещества и
течности; респираторни състояния, причинени
от други външни агенти, и др.
Други болести на дихателната система
Тук спадат: емпием, плеврит, абсцес на белия
дроб и медиастинума, белодробна конгестия и
хипостаза, фиброза на белите дробове след възпаление, други алвеоларни и париетоалвеоларни
пневмопатии, заболявания на белите дробове
при болести, класирани другаде, други болести
на белия дроб, други болести на дихателната
система.
Решенията по годността за служителите се
взема след приключване на лечението съобразно
функционалните показатели на дихателната и
сърдечно-съдовата система.
Пневмоторакс
Според начина на възникване се различават:
спонтанен, травматичен и изкуствен, а според
механизма на образуване: отворен, затворен,
вентилен, тотален, частичен.
При травматичните, протекли без усложнения
след 2 до 3 месеца, служителите на административна работа могат да изпълняват служебните си
задължения, а при тези служители, чиято работа
изисква физически натоварвания, временната
неработоспособност е 4 до 6 месеца. Преценка
по годността на служителите при спонтанния
пневмоторакс се прави след изясняване на причината, довела до него. Задължително изискване
е провеждане на компютърна томография.
Индивидуална преценка на кандидатите за
работа и Академията на МВР се прави една
година след получаване на травматичен неусложнен пневмоторакс съобразно функционалния
капацитет на дихателната и сърдечно-съдовата
система.
КЛАС ХI. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА (K00-K93)
Болести на устната кухина, на слюнчените
жлези и челюстите
Тук спадат: смущения в развитието и ник
ненето на зъбите, болести на твърдите зъбни
тъкани, болести на пулпата и периапикалните
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тъкани, болести на венците и пародонта, челюстно-лицеви аномалии, включително неправилна
захапка, други заболявания, засягащи зъбите и
пародонта, болести на челюстите, болести на
слюнчените жлези, болести на меките тъкани
на устата, с изключение на венците и езика,
болести на езика.
При вземане на решение освидетелстването
да се извършва след преглед от лекар специалист
(стоматолог, лицево-челюстен хирург).
Болести на венците и пародонта
Буква „а“ включва ІІІ степен – резорбтивният
процес е ангажирал 2/3 от дължината на корена,
подвижност на зъбите във вертикална посока.
Решението по графи 1, 2 и 4 е негоден за
работа в МВР.
Буква „б“ включва ІІ степен – резорбцията на
интерденталната септа е до 1/2 от дължината на
корена, подвижност на зъбите в медиодистална
или вестибулоорална посока.
Негодни са кандидатите по графи 1 и 4.
Челюстно-лицеви аномалии, включително
неправилна захапка
Ту к са вк лючени: мак рог нат и я, мик рогнатия, асиметрия на челюстите, неправилно
съотношение между зъбните дъги, аномалии в
положението на зъбите, други лицево-челюстни
аномалии, които се определят като индивидуални
отличителни белези, и кандидатите по графи 1
и 4 се решават като негоден.
По останалите графи годността се решава
индивидуално.
Болести на хранопровода, стомаха и двана
дестопръстника
Тук спадат: ахалазия, дифузен езофагиален
спазъм, заболявания на хранопровода при склеродермиа, гастроезофагеална рефлуксна болест
(ГЕРБ), инфекциозни езофагити, дивертикули,
хиатус херния, язва на хранопровода.
Ахалазията е нервно-мускулно заболяване на
хранопровода, при което се нарушава преминаването на храната от хранопровода в стомаха
поради липсата на перисталтични контракции
в средната и долната трета на хранопровода и
отсъствието на рефлекторно отваряне на долния
езофагеален сфинктер (ДЕС) при гълтане. Заболяването се доказва с рентгеново изследване,
манометрия на ДЕС, ендоскопия за изключване
на вторична ахалазия при карцином.
В началото на заболяването работоспособността е запазена, но в крайната фаза е трайно
нарушена и решението за всички групи служители е негоден.
Дифузен езофагеален спазъм
Представлява моторно заболяване на езофагеалната гладка мускулатура, характеризиращо се с
многобройни спонтанни контракции и в същото
време наличие и на провокирани от гълтането
контракции. Обикновено работоспособността е
съхранена. За служителите преценката за годността е индивидуална, а кандидат-служителите
са негодни за работа в МВР.
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Заболяване на хранопровода при склеро
дермия
Характеризира се с атрофия на гладката
мускулатура, прекъсване на контракциите в
горните 2/3 от хранопровода, рефлу кс през
дол н и я езофа г иа лен с фи н к т ер (Д ЕС). При
наличие на доказана ск леродермия и липса
на перисталтични контракции в средната и
дисталната част на хранопровода служителите
и кандидат-служителите се преценяват като
негодни за работа в МВР.
Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
Гастроезофагеалният рефлукс е физиологичен феномен, който зависи от редица условия:
нормално функциониране на долен езофагеален
сфинктер (ограничаващ епизодите на рефлукс),
неутрализиращият ефект на относително алкалната слюнка, бързо очистване на хранопровода от рефлуксното съдържимо. Когато тези
механизми са нарушени, гастроезофагеалният
рефлукс става патологичен и се появяват оплаквания при болния. ГЕРБ може да протече като
рефлукс-езофагит, който, макар и рядко, може
да се усложни със стриктура на хранопровода,
пептична язва, кръвотечение и желязодефицитна
анемия, карцином на хранопровода.
Диагнозата се поставя с езофагогастроскопия,
мукозна биопсия, рентгенография на хранопровод
и стомах, рН-метрия.
Работоспособността е съхранена и само при
тежки обостряния може да бъде временно ограничена. Служителите и кандидат-служителите с
ГЕРБ без усложнен рефлукс езофагит са годни
за работа.
При ГЕРБ І и ІІ степен, кандидатите по графи 1 и 2 – за индивидуална преценка, по графа
3 – годни, по графа 4 – негодни.
Кандидат-слу ж ителите с ІІІ и І V степен
рефлукс-езофагит с усложнения, установени ендоскопски, са негодни, индивидуална преценка
при кандидатстващи като ЛРТП.
Сл у ж и тели те с ІІІ и І V степен се п рецен яват ин диви д уа лно, като се ог рани чават по
от ношение на т руд, свързан с големи пси хонат оварва н и я, у ред на г и м нас т и к а, заема не
на п род ъ л ж и т ел но п ри н у д и т ел но на ведено
положение на тялото.
При тежко протичащи рефлукс-езофагити с
усложнения, с изчерпани терапевтични възможности, служителите се преценяват като негодни
за работа в МВР.
Стриктура на хранопровода
Стесненията на хранопровода се срещат при
голям брой придобити и вродени аномалии и
състояния. Основен симптом е различно изразената по степен дисфагия. Дисфагията обикновено
настъпва при стеснение на лумена на хранопровода под 5 мм. Стриктури на хранопровода независимо от етиологията им с противопоказания
за оперативно лечение, довели до увреждане на
охранването, определят кандидат-служителите
като негодни.
При служители с изкуствен хранопровод се
прави индивидуална преценка.
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Инфекциозни езофагити
Напоследък нараства честотата на имунодефицитните състояния и поради това инфекциозните
езофагити зачестяват. Те могат да бъдат причинени от вируси, бактерии, гъбички или паразити.
При някои много тежко имунокомпрометирани
болни могат да съществуват едновременно два
и повече причинители.
Лечението е ефективно, ако е насочено срещу
изолирания причинител.
Работоспособността се определя от тежестта
на имунодефицитното състояние, довело до това
усложнение.
Годността за служители и кандидат-служители се преценява индивидуално след проведено
лечение.
Дивертикули на хранопровода
Работоспособността е запазена. Служителите
и кандидат-служителите са годни за работа в
МВР при асимптоматично протичащите дивертикули. При дивертикули, водещи до тежки
нарушения в гълтането, кандидат-служителите
и служителите са негодни.
Хиатус херния
Кандидат-служителите с доказана, неусложнена хиатална херния са годни за административна работа. Кандидатите за Академията на
МВР са негодни.
Язва на хранопровода
Годността на кандидатите се определя след
проведено лечение.
Синдром на Mallory Weiss
Представлява лезия в областта на долен езофагиален сфинктер (ДЕС), най-често явяващ се
след упорито повръщане, довело до разкъсване
в областта на сфинктера и кардиалната част на
стомаха, съпроводено с кръвоизлив. Кандидатите
се преценяват индивидуално след етиологично
уточняване на синдрома и не по-рано от една
година след диагностицирането му.
Язвена болест
Тук спадат: пептична язва на стомаха, на
дванадесетопръстника, гастро-йеюнална язва и
с друга локализация в горен гастроинтестинален
тракт (ГГИТ).
Доказването на язвения дефект става по
ендоскопски и рентгенов път. От етиологична гледна точка е необходимо изследване на
Helicobacter pylori инфекцията, което става чрез
уреазен тест, серологично, микробиологично,
хистологично или чрез дихателен тест. За предпочитане е използването синхронно на два теста.
Ако се касае за стомашна язва, са необходими
множество биопсии за хистологично отхвърляне
на язвен тип карцином на стомаха.
Язвената болест се смята за активна в случаите, когато е доказана с ендоскопско изследване,
когато освен клинични данни се установяват
сигурни преки рентгенови признаци за язвена
болест, депо или ниша или когато се докаже
трайна деформация на булбус дуодени с изразен
дуоденит и групирани ерозии тип „сол-пипер“.
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При установяване на „активна“ язвена болест
(по смисъл на цитираните по-горе изисквания),
без трайна деформация на булбуса и оперативно
лечение на усложнена такава, кандидатстващите
по графа 1, 2 и 4 са негодни, по графа 3 – индивидуална преценка.
Служителите в МВР с активен язвен дефект
са годни след проведено лечение.
При язвена болест с усложнения (перфорация
с последващо зашиване на язвата или с резекция
на стомаха (пилор-дуоденална стеноза и др.),
тежки рецидиви и тежко протичане кандидатстващите по графи 1 и 4 са негодни, по графи 2
и 3 – индивидуална преценка.
При язвена болест в ремисия кандидатстващите за работа и служителите са годни.
По преценка на експертните органи служителите са годни с противопоказани условия
на труд: без тежки физически натоварвания,
продължителни командировки, покриване на
нормативи за физическа подготовка, нощен труд,
за срок от 6 месеца до една година.
При у порита язвена болест, която не се
поддава на лечение и е съпроводена от чести
усложнения (цитирани по-горе), по графи 5 и 6
се взема индивидуално решение.
Гастрит и дуоденит
В групата на хроничните гастрити се обособяват: тип А (гастрит, предимно автоимунен в
корпуса на стомаха), тип Б – предимно антрален
(свързан с Helicobacter pylori) и тип АБ.
Към особените форми гастрити са включени:
лимфоцитен, еозинофилен и грануломатозен. Диагнозата се поставя ендоскопски и хистологично.
При острите гастрити кандидат-служителите
след проведено лечение са годни за работа в МВР.
При автоимунни гастрити, тежки хронични
атрофични, при ерозивни булбити със сериозни
нарушения в храносмилането и нарушено общо
охранване, хроничен илеус на дуоденума, фистули, стенози и др. кандидатите са негодни, а
служителите се преценяват индивидуално.
Болести на апендикса
Тук се включват: остър апендицит, апендицит
неуточнен, други форми на апендицит, други
болести на апендикса.
По всички графи са годни 2 – 3 месеца след
проведено оперативно лечение без усложнения.
Абдоминална херния
а) гигантска, неподлежаща на оперативно лечение, със значителни функционални смущения;
всички кандидат-служители се преценяват като
негодни; годността за служителите се определя
според естеството на работа;
б) подлежаща на оперативно лечение или
незатрудняваща функциите на организма, хернии
от всякакъв вид, които не пречат на движението
и на изпълнението на служебните задължения.
Всички служители и кандидат-служители
са годни 2 – 3 месеца след успешно оперативно
лечение. Слу ж ителите при необходимост се
ограничават от физически натоварвания за срок
от 3 до 6 месеца.
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Неинфекциозни ентерити и колити
Тук спадат регионален ентерит (болест на
Крон), улцерозен колит и други неинфекциозни
гастроентерити и колити, проктоколит и други,
уточнени като алиментарни, алергични, неинфекциозни или токсични.
Болестта на Крон и улцерозният колит са
хронично рецидивиращи чревни възпалителни
заболявания с неизвестна причина. При тежко протичащо заболяване може да се стигне
до сериозни услож нени я – сепсис, токсичен
мегаколон, чревна перфорация, интестинална
обс т ру к ц и я, фис т ул изи ра не, ма л и г н иза ц и я,
поради което кандидатите за работа по 1, 2 и
4 графа са негодни.
В зависимост от хода на развитие на заболяването и естеството на работа се определя
годността. При неусложнените форми за кандидатите по графа 3 и служителите по графи 5
и 6 преценката е индивидуална.
Съдови болести на червата
Исхемията на червата е краен резултат от
прекъсване или редукция на тяхното кръвоснабдяване. Клиничните прояви варират от умерени
хронични симптоми до катастрофално остри
епизоди, от остра коремна болка, шок, перитонит, хронична болка след нахранване, загуба на
тегло, ректално кървене.
Лицата със съдова недостатъчност на червата
са с трайно намалена работоспособност.
Както служителите, така и кандидат-служителите са негодни.
Синдром на раздразненото черво (колон
иритабиле)
При този синдром, както и при тънкочревни
ензимопатии и глутенова ентеропатия, общото
е диаричният синдром, явяващ се в резултат на
повишен мотилитет, ензимен дефицит и глутенова непоносимост. Среднотежките и тежките
форми вторично довеждат до включване в патологичния процес и на други системи и органи,
поради което кандидатите за работа по графи 2
и 3 и служителите се преценяват индивидуално.
Кандидатите по графи 1 и 4 са негодни.
Други болести на червата и перитонеума
Тук са включени: чревна непроходимост без
указания за херния и дивертикули на червата,
състояния след еднократен илеус, субилеус, сутура на черва, опериран дивертикул на черва,
без обширна резекция, функционални смущения
на храносмилателната система, некласирани
другаде, анална фисура, абсцес на анална или
ректална област, перитонит и др.
Една година след проведено оперативно лечение, при липса на функционални нарушения
или рецидив, кандидат-служители и служители
се освидетелстват като годни.
Абсцес на ануса и ректума
Слу жителите се решават като негодни при
тези два вида страдания след неколкократно
рецидивиране и неподлежащи на по-нататъшно
оперативно лечение, при големи цикатрикси,
деформ и ра щ и а н уса и окол нос т та м у, п ри
обширни мацерации и вторично възпаление,
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поради тежест та на протичане на забол яванията и необходимост та от специални хигиенни
грижи.
Други болести на червата
Към тази рубрика се отнасят: анален и ректален полип, пролапс на ректума, стеноза на ануса
и ректума, кръвотечения, абсцес на червата и др.
Пролапс на ректума касае случаите, при които има изпадане на всички слоеве на червото.
В зависимост от големината на пролабиралата част и резултата от проведеното лечение
се определя и годността на освидетелстваните
кандидат-служители.
При пролапс над 5 см или рецидив след
проведено оперативно лечение или подлежащ на
такова се определя негодност по всички графи.
При леко пролабиране и без усложнения, след
проведено оперативно лечение, служителите са
годни по всички графи, кандидатите по графи 1
и 4 са негодни, а по графи 2 и 3 се преценяват
индивидуално.
Остра и подостра некроза на черния дроб
Обект на експертната оценка по годността
са предимно служители, тъй като кандидатите
са негодни.
Чести причини са: остър вирусен хепатит,
особено така нареченият фулминантен хепатит,
химически агенти, наркотични субстанции, медикаменти, тежки метали, стеатоза и некроза при
бременност, нарушения на кръвообръщението,
тежко протичащи инфекциозни заболявания.
Тежката остра некроза на черния дроб е
резултат на масивна некроза на чернодробния
паренхим. При разгъната клинична картина на
хепатаргия се засягат всичките му функции. Бол
ните обикновено завършват със смърт. Малка
част от тях могат да оздравеят, като развиват
едровъзлест цикатриксиален черен дроб. Затова
кандидатите за работа в МВР и служителите,
преживели остра чернодробна некроза, се преценяват като негодни.
При останалите форми годността на служителите и кандидатите се определя след стабилизиране на състоянието и нормализиране на
биохимичните показатели (СГОТ, СГПТ, АФ,
ГГТП, общ билирубин с фракции, протеинограма,
урея, креатинин, електролити, ПКК, коагулационен статус, специфични изследвания за токсичен
момент, микробиологични и вирусологични
изследвания при инфекциозна етиология).
Хронични болести и цироза на черния дроб.
Стеатоза и стеатозен хепатит
Дължат се на дифузно натрупване на неутрални
мазнини (триглицериди) в хепатоцитите. Причините за чернодробната стеатоза са: алкохолна консумация, обезитас, захарен диабет, недохранване с
протеини, продължително парантерално хранене,
чревен байпас, прием на медикаменти – метотрексат, витамини, аспирин, глюкокортикостероиди,
синтетични естрогени. Заболяването обикновено
протича безсимптомно. Белег за него може да
бъде хепатомегалията. Когато се касае за стеатозен хепатит, аминотрансферазите се покачват
значително. Диагнозата може да се постави с
ехография или КТ на черния дроб.
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Прогнозата на заболяването в ранните стадии
е добра, когато се преустанови въздействието на
етиологичните фактори. При по-тежък стеатозен
хепатит има възможност за преход в чернодробна цироза, затова служителите се ограничават
от тежък физически труд, работа със срочен и
кампаниен характер, с големи отговорности,
работа в неудобно, принудително положение на
тялото, с притискане на чернодробната област,
вибрации, неправилен режим на хранене, контакт с хепатотропни отрови, инфекции, високи
температури, нощен труд.
Кандидатите със стеатозен хепатит се преценяват като негодни по графи 1 и 4, при графа 3
е индивидуална преценка. При установена лека
степен на чернодробна стеатоза кандидатите по
графи 1 и 4 могат да бъдат преосвидетелствани
шест месеца след проведено лечение при нормални функционални показатели, по графи 2 и
3 са годни.
Хронични хепатити
Представляват група от чернодробни заболявания с различна етиология и тежест, при
които възпалението и некрозата са налице през
последните 6 месеца. Леките форми обикновено
имат бавна прогресия, докато тежките форми
са свързани с фиброобразуване и с промяна в
архитектониката, което може да доведе до сформиране на чернодробна цироза.
Прогнозата на хронично активния хепатит
(ХАХ) е по-неблагоприятна в сравнение с персистиращия, тъй като има подчертана тенденция да
еволюира към чернодробна цироза. Доказан ХАХ
с тежка степен активност на процеса обуславя
трайно намалена работоспособност и определя
служителите като негодни за работа в МВР.
Автоимунният хепатит е тежко заболяване,
често трудно повлияващо се от провежданото
лечение и със склонност към прогресиране в
чернодробна цироза.
Хроничните хепатити се изявяват клинично
в по-напреднал стадий, носят продължителна
неработоспособност и затова се търсят активно при експертната преценка по годността на
кандидат-слу ж ителите. При доказването им
клинично, лабораторно, инструментално или
чрез сляпа чернодробна биопсия (СЧБ), те се
решават като негодни. При леките форми на
персистиращия хроничен хепатит за лицата,
кандидатстващи по трудово правоотношение,
се следва индивидуална преценка.
При служителите преценката за годност е индивидуална, след стабилизиране на състоянието, в
зависимост от клиничния ход и придружаващите
заболявания (панкреатит, диабет, възпалителни
заболявания на жлъчните пътища).
Чернодробна цироза
Хронично прогресиращо увреждане на черния
дроб, при което се съчетават процеси на клетъчна
некроза, възлеста регенерация и дифузно разрастване на съединителната тъкан, в резултат на
което се нарушава нормалната архитектоника.
Нарушават се също порталното и артериалното
кръвоснабдяване на черния дроб. Причините
за чернодробна цироза са вирусните В, С и Д
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хепатити, алкохолът, медикаменти, токсини,
сърдечно -съдовата недостат ъчност, как т о и
значителното натрупване на минерали в черния
дроб, хемохроматозата, цирозата на Wilson и др.
В зависимост от степента на чернодробна
декомпенсация се различават три стадия на заболяването по Чайлд-C (тежка форма), Чайлд-B
(среднотежка форма) и Чайлд-A (лека форма).
Големите усложнения на цирозите са портална
хипертония, кървене от варици на хранопровода,
спленомегалия и хиперспленен синдром, асцит,
хепаторенален синдром, спонтанен бактериален
перитонит, чернодробна енцефалопатия, първичен
чернодробен рак.
Болните с чернодробна цироза и в компенсиран стадий са с ограничена работоспособност.
Преценката за годност на служителите с компенсирана чернодробна цироза е индивидуална.
Служителите с декомпенсирана чернодробна цироза Чайлд-С стадий са негодни. При Чайлд-В и
А стадий за служителите с лека форма на чернодробна цироза може да се направи индивидуална
преценка в зависимост от естеството на работа.
Кандидат-служителите както с компенсирана,
така и с декомпенсирана чернодробна цироза са
негодни. По графа 3 – индивидуална преценка,
само при Чайлд-А стадий.
Първична билиарна цироза (ПБЦ)
Приема се, че се касае за автоимунно хронично холестатично чернодробно заболяване,
характеризиращо се с деструкция на интерлобуларните и септалните жлъчни канали, бавно
прогресиращо, което евентуално може да доведе
до чернодробна цироза.
Диагнозата се поставя въз основа на морфологичната оценка и имунологичните изследвания
(антимитохондриални антитела и JgM). Прогнозата на заболяването е относително по-добра от
прогнозата на другите видове цирози. Средната
продължителност на живота след поставяне на
диагнозата е 10 – 20 г. Болните в безсимптомния
стадий на болестта са със запазена работоспособност, а в стадия на билиарната цироза са
неработоспособни. Преценката за годност при
служителите с ПБЦ е както при чернодробната
цироза. Кандидат-служителите са негодни за
работа в МВР, индивидуална преценка по графа
3 в безсимптомния стадий.
Хемохроматозата е генетично заболяване,
водещо до натрупване на наднормено количество
желязо в хепатоцитите при първичната и в ретикулоендотелна система (РЕС) при вторичната
хемохроматоза в резултат на увредена чернодробна абсорбция. Черният дроб е прицелен орган за
натрупване на желязо. Заболяването прогресира
от хроничен хепатит до цироза.
Диагнозата се поставя въз основа на морфологичното изследване и генетичен анализ.
Прогнозата на заболяването е сериозна. Тя се
влошава и от честото настъпване на сърдечносъдова недостатъчност и от развитието на първичен чернодробен рак. Още в началния период
на чернодробна цироза работоспособността на
болните е намалена.
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Кандидат-служителите с хемохроматоза са
негодни за работа в МВР. Служителите се преценяват в зависимост от стадия и степента на
декомпенсация на заболяването.
Абсцес на черния дроб
Чернодробният абсцес е ограничено гнойно
разпадане на чернодробния паренхим. В зависимост от това, дали се развива в неповредена
чернодробна тъкан, или е резултат от нагнояване на предшестващи патологични образувания
(раков възел, посттравматичен хематом), се
приема първичен или вторичен произход. Причинителите могат да бъдат бактерии, протозои,
чревни паразити.
Прогнозата на амебния абсцес е по-добра от
тази на пиогенния. При благоприятен изход от
лечението на чернодробния абцес преценката по
годността за работа в МВР се прави от 6 месеца
до една година след проведено лечение.
Синдром на Gilbert – идиопатична нехемолитична жълтеница.
Нарушен е механизмът на трансфер на билирубина и неговата конюгация при намаление или
липса на активност на ензима глюкуронилтрансфераза. Установява се повишение на серумния
неконюгиран билирубин с хипербилирубинемия
над 50 ммол/л.
Синдром на Dubin – Johnson
Дължи се на секреционен блокаж на конюгирания билирубин от чернодробната клетка към
жлъчните пътища. Лабораторно се установява
увеличен билирубин до 34 – 85 ммол/л за сметка
на конюгираната фракция. Аминотрансферазите
са нормални.
Синдром на Dubin и Rotor – Stranskу на хипербилирубинемия
Касае се за ензимно блокиране на преминаването на конюгирания билирубин от чернодробните клетки в жлъчните каналчета.
За диагнозата са важни лапароскопията – характерен образ и оцветяване на черния дроб
и СЧБ.
При всички изброени по-горе ензимопатии
решението е негоден по графи 1, 2, 4. По графи 3,
5 и 6 – индивидуална преценка, ако стойностите
са в границите 34 – 60 ммол/л.
Кандидат-служителите с установена фамилна
хипербилирубинемия със стойности на общия
билирубин над 60 ммол/л, потвърдени при нееднократни изследвания, се решават негодни.
Синдром на Budd-Chiari – обтурация на чернодробните вени на различно ниво.
Среща се при туморни заболявания, тромбози, токси чни у вреж дани я, х имиотерапи я,
лъчетерапия.
Прогнозата е лоша. Работоспособността е
загубена. Всички служители и кандидат-служители са негодни.
Холелитиаза и други болести на жлъчния
мехур и жлъчните пътища
Към тази рубрика са включени: холелитиаза,
остър и хроничен холецистит, с техните усложнения (хидропс, емпием, гангрена и перфорация
на жлъчния мехур), холедохолитиаза, холангит
и холангиохепатит.
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Служителите с жлъчнокаменна болест, протичаща с чести и продължителни кризи, подлежат
на оперативно лечение.
Служителите с безсимптомна и диспептична
форма на холелитиаза са годни по всички графи.
Преценка по годността се прави след стабилизиране на физическото състояние и до
възможното възстановяване на лабораторните
показатели. Решенията по годността са дадени
в таблицата.
Болести на панкреаса
Тук са включени остри и хронични панкреатити, кисти и псевдокисти, некроза, калкулоза,
атрофия, цироза и др.
Важни за диагнозата са секретиновият и
холецистокининов тест, ехографията, КТ, МРТ,
ERCP, ендоскопската транслуменна ехография.
Решенията по годността за всички групи
служители с тежка екзо- и ендокринна недостатъчност на панкреаса, протичаща с тежка
фу нк циона лна декомпенсаци я и значително
увреждане на общото състояние, се преценяват
като негодни за работа в МВР.
Стомашно-чревен кръвоизлив
Най-честата причина за кървене от горен
гастро-интестинален тракт (ГИТ) са: варици на
хранопровода, синдром на Mallory-Weiss, стомашна и дуоденална язва, пептична язва в остър и
хроничен стадий, полипи на стомаха, стомашен
карцином, ерозивен гастрит и др.
Причина за кървене от долен интестинален
тракт (ДИТ) са: хемороиди, дивертикулоза на
дебелото черво, исхемични колити, Мекелов
дивертикул, коло-ректален карцином, улцерозен колит, болест на Крон, солитарен улкус на
ректума, самоампутация на полип и др.
Диагнозата се поставя въз основа на клиничните данни, фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, ректоскопия, иригография, ангиография.
След к линично у точн яване годност та се
решава по съответстващата на основното заболяване рубрика.
Нарушена чревна резорбция
Заболяванията на тънкото черво често са
придружени със смущения в чревната функция
и клинично се появяват като малабсорбтивни
синдроми. Първопричината за малабсорбцията
може да бъде и в друг орган, който е с нарушена
функция (ендокринна панкреасна недостатъчност
след резекция), Zollinger Ellison синдром, намалено отделяне на жлъчни киселини в чревния
лумен при чернодробни заболявания, ендокринни и метаболитни заболявания, карциноиден
синдром и много други.
КЛАС ХІІ. БОЛЕСТИ НА КОЖ АТА И ПОД
КОЖНАТА ТЪК АН (L00-L99)
При експертното решение на болестите на
кожата и подкожната тъкан се вземат под внимание: етиологията, патогенезата, клиничното
протичане на заболяването, както и тежестта,
ста ди ят, формата, лока лизаци ята, срок ът и
ефектът от проведеното лечение и отражението
на заболяването върху други органи и системи.
От съществено значение е и въздействието на
униформеното облекло и обувки при изпълнение
на изискванията на службата.
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В зависимост от тежестта заболяванията на
кожата и подкожната тъкан се определят като:
а) заболявания с тежко протичане и доказана лоша прогноза: наследствен ангиоедем,
атопичен дерматит – тежки форми, хронична
екзема – упорито рецидивиращи и генерализирани форми, булозни дерматози – тежки форми,
еритематозни състояния, ХИВ/СПИН, системен
лупус еритематодес – хронично разпространени
форми, прогресивна системна склероза, псориазис – тежки, генерализирани и често рецидивиращи форми, кератодермия – тежки форми, груб
келоиден цикатрикс, хипертрофични и атрофични
състояния на кожата – тежки форми, некротично акне – тежки изразени форми, пустулозно
акне – тежко изразени форми, акне пустулознокистозно и фулминантно-генерализирани форми,
акне инверса, хронични язви на кожата – тежко
изразени форми, сифилис – вроден, третичен и
невросифилис, уртикария – хронична, злокачествени тумори на кожата – меланома малигнум,
лимфоми, туберкулоза на кожата, порфирии,
неврофиброматоза, мастоцитоза, хистиоцитоза,
ихтиози, хидраденит, цикатрисиална алопеция,
съдови заболявания на кожата, цикатрикси и
фибрози, вродена алопеция и др.;
б) упорито рецидивиращи и среднотежки по
разпространение и увреда заболявания: атопичен
дерматит, хронична екзема, булозни дерматози,
еритематозни състояния, колагенози – лупус
еритематодес, склеродермии, дерматомиозит/
полимиозит, псориазис и подобни състояния,
кератодерми я, х иперт рофични и ат рофични
състояния на кожата, други дерматози, акне
пустулозно-кистозно и фулминантно, некротично
акне, пустулозно акне, хронични язви на кожата,
уртикария, съдови заболявания на кожата, артерио-венозни малформации цикатрикси и фибрози;
За служителите и кандидат-служители по
графа 3 в зависимост от локализацията, тежестта,
хода на заболяването и след проведено лечение
решението за годност е индивидуално по букви
„а“ и „б“; останалите кандидат-служители са
негодни;
в) леките форми на горепосочените заболявания и следните заболявания: целулит и абсцес
на пръстите на ръката или крака, остри лимфаденити, импетиго, инфекции, локализирани в
кожата и подкожната тъкан, еритемосквамозни
дерматози, дерматит, дължащ се на погълнати
вещества, лихен, мазоли и калозитети, болести
на ноктите, болести на космите и космените
фоликули и пигментни нарушения;
годността се решава индивидуално в зависимост от стадия, разпространението на заболяването и ефективността на проведеното лечение и
е отразена в таблицата.
Фоликуларни кисти на кожата и подкожната
тъкан
Кисти, които не се нуждаят от оперативно
лечение, не пречат на годността за работа в МВР.
Кисти, инцизирани и с незаздравели следоперативни фистули, често възпаляващи се при
многофистулни ходове с големи кухини, определят кандидатите по 1 и 4 графа като негодни.
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КЛАС ХІІІ. БОЛЕСТИ НА КОСТНО-МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СЪЕДИНИТЕЛНАТА
ТЪК АН (М00-М99)
Артропатии. Инфекциозни артропатии
Тук се отнасят пиогенният, септичният артрит,
реактивният артрит и сакроилеит, синдромът
на Райтер.
При тези заболявания кандидатите за служители са негодни с изключение на леките форми,
които позволяват индивидуална преценка по
графи 2 и 3.
При ограничения в подвижността на ставите
след завършване на лечението или при чести
рецидиви годността при служителите се решава
индивидуално с противопоказания. Противопоказани са тежки физически натоварвания, работа
при студ и влага, продължително еднообразно
повтарящи се движения на крайниците, покриване
на нормативи за физическа подготовка.
При липса на остатъчни ставни изменения
или рецивиди се взема решение за годност с
противопоказания за срок от шест месеца до
една година.
Възпалителни полиартропатии. Ревматоиден
артрит
Към тази рубрика са включени: ревматоиден
артрит със/без висцерално или системно засягане,
синдром на Felty, ювенилен хроничен полиартрит,
болест на Стил (Still), хронични постревматични
артропатии и др.
Кандидатите са негодни по графи 1, 2 и 4, по
графа 3 – индивидуална преценка.
Леките форми на ревматоиден артрит с бавен
ход на развитие не налагат промяна на годността
за служителите.
При среднотежките и тежките форми при
настъпване на ремисия служителите се освобождават от тежки физически натоварвания,
походи, покриване на нормативи за физическа
подготовка, работа при студ и влага.
Подагра и други кристалоидни артропатии
Тази рубрика включва артрит или синовиит, причинен от кристали: подагрозен артрит,
хидрокалциноза, причинена от калциев фосфат,
пирофосфат, неуточнени артропатии, дължащи
се на кристали.
Кандидат-служителите по графи 1, 2 и 4 са
негодни.
По графа 3 се решават негодни тези кандидати,
които имат значителни изменения на костите
на стъпалото и обширни тофи и които ще упражняват тежък физически труд. Служителите
се преценяват индивидуално според степента на
ставните увреждания, честота на подагрозните
пристъпи и ефективността на лечението.
Артропатии при други болести, класирани
другаде
Тук се отнасят артропатиите, свързани с
ендокринни, метаболитни, неинфекциозни стомашно-чревни, кръвни, кож ни, белодробни,
алергични и други заболявания.
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Годността на кандидат-служителите с лека
степен на ставна увреда по графи 2 и 3 се преценяват индивидуално в зависимост и от основното
заболяване.
Кандидат-служителите по графи 1 и 4 са негодни за работа в МВР. Тежката степен на ставно
увреждане определя индивидуална преценка за
служителите и кандидат-служителите като ЛРТП
в зависимост от естеството на работа.
Артрози
Годността се определя въз основа на нарушената функция:
а) тежки форми със значително нарушение
на функциите на ставите;
б) среднотежки форми с умерено нарушение
на функциите на ставите;
в) леки форми с незначително нарушение на
функциите на ставите.
За умерени нарушения по буква „б“ се приемат:
раменна става – отвеждане от 90 до 110°, дори
и при незначителни ограничения на лакътната
става, при незначителни ограничения на проносупинацията на предмишницата, но при запазена
хватателна способност на ръката;
лакътна става – флексия 30 – 90° при значително ограничаване на проносупинацията
на предмишницата, които са компенсирани за
сметка на съответстващите движения на всички сегменти в раменната става и при запазена
хватателна способност на ръката;
гривнена става – наличие на движение във
воларна посока 20° и в дорзална посока 20° или
общ обем на движения 40°;
тазобедрена става – флексия 90 – 110° абдукция и аддукция – общ обем на движения
40 °, и ротаци я с външна и вът решна, общ
обем – 30 – 40°, при запазена конгруентност на
ставата или с незначителни дистрофично-дегенеративни изменения при наличие на стабилност
в колянната и глезенната става;
колянна става – флексия 90 – 110°, при липса
на болезненост и при наличие на стабилност в
колянната и глезенната става;
глезенна става – плантарна флексия до 20°
и дорзална флексия до 10° или общ обем на
движението 30° при липса на болезненост и
оток на стъпалото при нормална функция на
колянната става.
Ограниченията в движенията на ставите извън
диапазона на умерените нарушения се отнасят
съответно към букви „а“ и „в“ на рубриките.
В случай че оперативното лечение е наложило
ендопротезиране на засегнатите стави, служителите се преценяват индивидуално предвид
резултата от операцията и съобразно изпълняваната служба.
Плоско стъпало (придобито)
Плоското стъпало е противопоказание за
работа в МВР по графи 1 и 4.
Диагнозата плоско стъпало се поставя от
специалист ортопед след плантография и профилна рентгенова снимка, направена на необременено ходило. Решение за негодност се
взема при плоско ходило с височина под 2,9 см
(височината на триъгълника, образуващ се от
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свързването на главичката на първа метатарзална кост, петният туберкул и ставната цепка
на кубоидно-петната кост).
Вътреставни увреждания на колянната става
Колянна нестабилност, доказана със съвременни диагностични методи (артроскопия и
МРТ), прави кандидатите за работа в МВР по
графи 1 и 4 негодни. След оперативно лечение
без усложнения и пълен обем на движения в
коляното се преценяват като годни. За служителите и кандидати по графи 2 и 3 годността
се решава индивидуално според изискванията
на службата.
При скъсани менисци, които подлежат на
оперативно лечение, годността за работа в МВР
се преценява шест месеца след извършена без
усложнения операция. Служителите са годни за
работа с противопоказания: тежки физически
натоварвания на долните крайници и покриване
на нормативи за физическа подготовка за срок
шест месеца.
Рецидивиращи луксация и сублуксация на
става
Кандидат-служителите с хабитуални луксации
на раменна, лакътна става и колянна капачка са
негодни по графи 1 и 4. Преценяват се за годност
една година след успешно оперативно лечение.
Служителите, провели оперативно лечение
след приключване на временната неработоспособност, се освобождават от тежка физическа
работа, покриване на нормативи за физическа
подготовка за срок от 6 месеца до една година.
Системни увреждания на съединителната
тъкан
Включва всички болести на колагена, чиито прояви не са ограничени в една-единствена
система.
Заболявания с лоша прогноза: дисеминиран
лупус еритематодес, дерматомиозит, полимиозит, системна склеродермия, нодозен полиартериит и др.
Кандидат-служителите са негодни. При леки,
субклинични форми кандидатите по графа 3
подлежат на индивидуална преценка.
При служителите с тежки генерализирани
форми, с напреднала артроза на големите стави
и значително нарушение на функциите решение
за годност се взема в зависимост от етиологията, клиничната форма на заболяването, броя и
степента на засягане на ставите, висцералните
поражения и резултата от проведеното лечение.
При начални форми с бавно протичане, при
леки или липсващи морфологични промени в
ставите, без висцерални усложнения по преценка
на експертните лекарски комисии служителите
могат да бъдат годни, с противопоказани условия на труд.
При леките и субклиничните форми на системен лупус еритематодес работоспособността
е запазена. При изразено васкуларно засягане
работоспособността е загубена до влизане в
ремисия, а при невъзможност за постигане на
ремисия или локализации в жизненоважни органи служителят се преценява като негоден за
работа в МВР.
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Дорзопатии. Деформиращи дорзопатии: Гръб
начни изкривявания
С т епен та на изразенос т на г р ъбнач н и т е
изкривявания (кифоза, лордоза и сколиоза) се
измерва по метода на Cobb в градуси.
При кифоза над 40° кандидатите по графа 1
и графа 4 са негодни.
При сколиозата водещият клиничен белег е
изкривяването на гръбначния стълб във фронталната равнина. Изкривяването е доказуемо
по обективен път чрез рентгенограма, на която
може да се установи и най-леката сколиоза, да
се определи нивото є, фиксирана ли е, големината на ъгъла на отклонението. При ъгъл
над 15 градуса, измерен по метода на Cobb,
кандидатите за служители на МВР по графа 1
и кандидатите за АМВР се решават негодни.
При останалите кандидати и при служителите
решението е индивидуално в зависимост от
естеството на работа.
Болест на Шоерман – Мау
При засягане на четири и повече прешлена
над IX гръден или три или повече под него със
значителни вторични изменения кандидатите за
работа в МВР се определят като негодни. При
засягане на по-малко прешлени и с по-леки вторични изменения решението за кандидатите по
графи 1 и 4 отново е негоден. Индивидуалната
преценка е съобразно естеството на работа, тъй
като заболяването налага противопоказания за
работа: тежки физически натоварвания, студ и
влага, покриване на нормативи за физическа
подготовка.
Спондилопатии. Анкилозиращ спондилит
(Болест на Бехтерев)
При тежките форми на болестта на Бехтерев кандидатите по графи 1, 2 и 4 са негодни,
индивидуална преценка по графа 3. При леките
форми индивидуална преценка и по графа 2.
При ЛРТП се допуска индивидуална преценка
за леките и тежките форми в зависимост от
естеството на работа.
Годността на служителите се решава индивидуално, като се препоръчва спазване на противопоказания: тежки физически натоварвания,
работа при студ и влага, покриване на нормативи
за физическа подготовка.
Спондилоза и сродни заболявания
Към тази рубрика се отнасят цервикална,
торакална, лумбална спондилоза със/или без
миелопатия, хиперостози и други спондилози.
Решенията се вземат според тежестта на заболяването и са дадени в таблицата.
Увреждания на междупрешленните дискове
Към тази рубрика са включени: уврежданията
на междупрешленните дискове в шийния, гръдния, гръднопоясния и пояснокръстния отдел, без
или със миелопатия, радикулопатия, лумбаго,
телца на Schmorl и други неуточнени увреждания
на междупрешления диск.
За доказването му е необходимо да бъдат
направени рентгенография, КТ, МРТ, сакокаудография, ЕМГ, ЕНГ.
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Преценката по годността се прави в зависимост от тежестта на заболяването и отпадната
неврологична симптоматика.
След оперативно лечение по повод дискова
херния служителите се решават за годност със
спазване на противопоказания: тежко физическо натоварване, покриване на нормативи за
физическа подготовка, продължително стоене
прав, студ и влага.
Придобити деформации на гръдния кош и
ребрата
При деформация на гръдния кош вследствие
п рек ара н и въ зпа л и т ел н и п р оце си, т ра вм и,
оперативни интервенции или по други причини годността се определя не само по формата
на гръдния кош, а въз основа на настъпилите
функционални смущения на органите в гръдния
кош: бял дроб, сърце, големи кръвоносни съдове,
хранопровод, трахея и др. Годността на служителите за работа в МВР се прави индивидуално.
Болести на меките тъкани
Тук спадат: миопатии (миозит, калцификация
и осификация в мускулите, други увреждания на
мускулите), увреждания на синовиалните обвивки
и сухожилията (синовити и теносиновити), други увреждания на меките тъкани (увреждания,
свързани с натоварване, претоварване и натиск),
други бурсопатии, ентезопатии на долен крайник,
други ентезопатии, увреждания на рамото.
Преценката по годността на кандидат-служители и служители се прави след успешно лечение.
Остеопатии и хондропатии
Към тази рубрика са включени: остеопороза,
остеомалация, остър и хроничен остеомиелит,
нарушение в целостта на костите – незараснала
фрактура псевдоартроза/забавена консолидация
при фрактура, патологични фрактури, костни
кисти, остеонекроза, болест на Paget, болест на
Legg-Calve-Perthes, болест на Osgood-Schlatter,
болест на Konig, болест на Kohler и др.
Преценката на годността се прави според
степента на нарушената функция на крайника.
Хроничен остеомиелит
Огнестрелен, травматичен и хематогенен
гноен с постоянни или периодично отварящи
се фистули, със склонност към обостряне на
процеса, с хроничен тромбофлебит, както и
с у вреж дане на парен х имни органи правят
кандидатите за работа в МВР и служителите
негодни. След преболедуване от остеомиелит,
ако в продължение на три години след клиничното оздравяване няма рецидив и функционални
нарушения, кандидат-служителите се решават
като годни. Служителите на МВР след приключване на лечението подлежат на индивидуална
преценка за годност.
Болест на Пертес
Служители, преболедували болестта на Пертес с настъпили тежки вторични дегенеративни
изменения на тазобедрените стави, с ограничение
обема на движенията в тях, с деформация на
главата на бедрената кост, са негодни по графа
5, индивидуална преценка по графа 6. При умерени и леки деструктивни промени в ставите и
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запазени движения, както и претърпелите оперативно лечение са годни с противопоказания.
Кандидат-служителите по графи 2 и 3 при пълно
възстановяване на главата на бедрената кост след
консервативно лечение подлежат на индивидуална
преценка, по графи 1 и 4 са негодни.
Болест на Осгут-Шлатер
Когато в областта на туберозитас тибие има
наличие на възпалителен процес (зачервяване,
оток, болка), кандидат-служителите са негодни
за работа в МВР. При липса на такива изменения или след успешно оперативно лечение те
са годни. Годността на служителите се решава
индивидуално съобразно изискванията, налагани
от работата им.
Болест на Кьонинг
При дисециращ остеохондрит на колянната
става, установен клинично, доказан артроскопски и с МРТ, случаите се подвеждат по буква
„б“, като се определя негодност на кандидатите
за работа в МВР по графи 1 и 4. Годността на
служителите в МВР се решава индивидуално.
Псевдоартрози
Лъжливите стави са последствие от неправилно сраснали фрактури. При тях е показано
оперативно лечение. Кандидат-служителите за
МВР са негодни. В случай на възстановяване
функциите на крайника след оперативно лечение
решение „годен“ се взема поне две години след
операцията. За служители в случаите, когато
оперативното лечение е без успех или освидетелстваният отказва такова, се взема решение
„негоден“ по графа 5.
При служителите по графа 6 годността се
определя индивидуално в зависимост от локализацията на лъжливата става, степента на
нарушена функция на крайника и естеството на
работа, която изпълняват.
КЛАС ХIV. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА (N00-N99)
Остър гломерулонефрит
Решението „годен“ за служители се основава
на възможността за пълно излекуване на острия
гломерулонефрит.
Тъй като това не се постига при всички
заболели, ако са налице остатъчни промени в
бъбречната функция и/или протеинурия и/или
хематурия, артериална хипертония в рамките
на 6 – 12 месеца след началото на заболяването, решението по годността на служителите се
преразглежда и те се преценяват индивидуално
според степента на горните нарушения и естеството на работата им.
При хронифициране на гломерулонефрита по
тип подостър или хроничен (мезангиокапилярен,
мезангиопролиферативен и др.) решението се
съобразява с изискванията, цитирани към всяка
нозологична единица. Наличието на остатъчна
артериална хипертония след завършване курса
на лечение се преценява допълнително.
Наличието на остатъчна протеинурия, еритроцитурия, артериална хипертония 6 месеца
от началото на острия гломерулонефрит прави
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кандидатите негодни за работа в МВР. Решението
подлежи на преоценка след пълно излекуване,
доказано с нормализирана бъбречна функция,
ар т ериа л но на л я г а не, у ри н на на ход к а и л и
хистоморфологично изследване. При отказ или
противопоказания за извършване на пункционна
биопсия решение по годността се взема на основание степента на функционалните нарушения
към момента на освидетелстването.
Служителите се ограничават от тежки физически натоварвания, походи, покриване на
нормативи за физическа подготовка, работа при
студ, влага, резки температурни промени.
Нефрозен синдром
Характеризира се с наличие на генерализирани
едеми, протеинурия, хипопротеинемия с диспротеинемия и дислипидемия (хиперлипидемия,
хиперхолестеролемия). Подлежи на клинично
уточняване по отношение на етиология, терапия
и прогноза.
Годността на служителите се преценява индивидуално въз основа на клинично уточняване при
необходимост и с пункционна бъбречна биопсия
въз основа на характера, типа на бъбречното увреждане и прогнозата му за лечение. Решението
подлежи на преразглеждане след 6 – 12 месеца,
като се от чете терапевтичното повли яване,
като през това време служителят е ограничен
от работа при лоши микроклиматични условия
и тежки физически натоварвания.
Кандидат-служителите по графи 1, 2 и 4 са
негодни, а при служителите и кандидатите по
графа 3 се прави индивидуална преценка.
Индивид уа лната преценка по г рафи 3, 5
и 6 се основава на различната степенност на
нефрозните прояви и различните възможности
на лечение според етиопатогенезата на подлежащото страдание – от пълно излекуване при
подоцитна болест до симптоматично лечение
при амилоидоза.
Хроничен гломерулонефрит
Тук са включени: пролиферативният, мембранозният, мембрано-пролиферативният, злокачественият гломерулонефрит.
Кандидатите по графи 1, 2 и 4 са негодни
поради тежестта на страданието. За кандидатите по графа 3 при доказана липса на активност
на заболяването, при хистологично доказан лек
мезангиопролиферативен гломерулонефрит се
допуска индивидуална преценка.
При служителите по графи 5 и 6 се прави
индивидуална преценка, след лечение, дори при
лека степен на бъбречна недостатъчност.
Противопоказаните условия на труд са: тежка
физическа работа, работа при неблагоприятни
атмосферни условия, влага, високи температури,
продължително шофиране.
Нефрит, нефропатия, неуточнени като остри
или хронични
За кандидат-служителите решението „негоден“ подлежи на преоценка след клинично
уточняване на типа на нефрита, включително
и с пункционна бъбречна биопсия, ако такава
се налага. Кандидат-служителите по графа 3 се
преценяват индивидуално.
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За служителите решение по годността се
взема след клинично изясняване.
Остра бъбречна недостатьчност (ОБН)
За служителите индивидуалното решение се
заключава във възможността за пълно излекуване
след преболедуване от ОБН, нормализиране на
функцията на бъбреците без остатъчен уринарен синдром, но не по-рано от 6 месеца след
преболедуването.
При окончателното експертно решение се
отчита причината за настъпване на ОБН, рискът
от повторното излагане на такава причина при
връщането на служителя на работа, както и степенното възстановяване на бъбречната функция,
ако има остатъчни поражения.
Така например атравматичната рабдомиолиза
като причина за ОБН прави преболедувалия негоден за работа, свързана с физическо натоварване,
докато травматичната след пълно възстановяване
не променя годността. ОБН, развита след въздействие на химическа нокса, го прави негоден
за работа, свързана със съответната нокса.
Хронична бъбречна недостатъчност
За служителите индивидуалният характер на
решението изисква оценка на степента на нарушение на бъбречната функция, наличието на
симптоматична анемия, артериална хипертония,
костна болест, като те следва да се съпоставят
и с характера и условията на труд.
При приложението на органозаместващо
лечение се отчита неговата ефективност и степен на възстановяване на работоспособността,
която може да е висока при адекватно диализно
лечение или бъбречна трансплантация, като
същевременно условията на труд трябва да са
без големи физически натоварвания, при добри
микроклиматични условия, за да не пречат на
органозаместващото лечение. Съпътстващата
хипертония се преценява отделно. Съпътстващата
анемия и костна болест се преценяват в рамките
на преценка на адекватността на органозаместващото лечение.
Служителите по графи 5 и 6, които не са в
състояние да изпълняват пълноценно служебните
си задължения без риск за здравето, се решават
негодни.
Служителите на административна работа се
преценяват съобразно степенното нарушение на
бъбречната функция.
Кандидат-служителите са негодни по графи
1, 2 и 4, а за графа 3 се следва индивидуална
преценка.
Бъбречна недостатъчност, неуточнена
Решение за годност за служителите и кандидат-слу ж ителите се взема след к линично
уточняване и по аналогия с предходната точка.
Сбръчкан бъбрек – неуточнен
За служителите по графа 6 и кандидатите по
графа 3 решението е индивидуално и се определя
от степента на нарушение на бъбречната функция
и съпътстващата артериална хипертония. По
графа 5 служителите и кандидат-служителите
по графи 1, 2 и 4 се преценяват като негодни за
работа в МВР.
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Други функционални смущения на бъбрека
Вк л ючен и т е с т ра да н и я – рена л на ос т ео 
дистрофия, хипокалиемична нефропатия, ренален безвкусен диабет, определят негодност за
кандидат-служители, индивидуална преценка
по графа 3 и за служителите, като решението
се определя от степента на нарушение на бъбречната функция, изразеност на клиничните
прояви и възможности за ефективно лечение,
както и ефекта от него.
Имат се предвид също придружаващите заболявания и естеството на работа.
Малък бъбрек по неизвестна причина
При служителите по графа 5 решение „негоден“ се взема при намаление на функцията на
хипопластичния бъбрек под 30 %. То се налага
поради високите изисквания към натоварвания,
които са противопоказани при единствен функциониращ бъбрек.
При ДС по графа 6 решението е индивидуално
и се взема според съхранеността на очистващата
функция сумарно за двата бъбрека и изискванията
при изпълнението на служебните задължения.
Решението „годен“ се приема само при едностранна, но не и при двустранна хипоплазия, и
то за работа без големи физически натоварвания
и при добри микроклиматични условия.
При кандидатите за работа по графи 2 и 3
условията за годност са същите. Кандидатите по
графи 1 и 4 са негодни за работа в МВР.
Други болести на пикочната система
Бъбречни инфекции
За служителите решението при остър пиелонефрит е годен, тъй като същият подлежи на
пълно излекуване. При хроничен пиелонефрит
решението е индивидуално и се определя от
това дали могат да се отстранят дефинитивно
предразполагащите фактори за развитието и
хронифицирането на процеса и той да бъде напълно излекуван.
При чести рецидиви на инфекцията и/или
настъпили усложнения да се вземе индивидуално
решение в зависимост от естеството на работа.
Преценка по годността за работа в МВР при
кандидатите следва да се прави шест месеца
след приключване на лечението.
Хидронефроза
Решение по годността за служители се взема
индивидуално според степента на възстановяване
на бъбречната функция след урологично лечение.
За кандидат-служители решението може да бъде
преразглеждано след успешно урологично лечение с възстановяване на бъбречната функция,
доказано с разделно изследване функцията на
двата бъбрека.
Камъни в бъбреците
За служители индивидуалното решение се
определя от отражението на конкрементите
върху бъбречната функция, тъй като единични
чашкови конкременти не ограничават същата и
не са пречка за достигане на върхови физически натоварвания. Същевременно конкременти,
създаващи чести колики, преходни смущения в
дренажа, усложнени с инфекции, могат да водят
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до решение за негодност. Във всички случаи то
трябва да се взема само след неуспех на урологичните способи за отстраняването им.
При кандидат-служители, при които са извършени оперативни интервенции: нефролитотомия,
пиелолитотомия, уретеролитотомия, перкутанна
литотрипсия, уретероскопия с ултразвукова литотрипсия или екстракорпорална литотрипсия,
и при които няма функционални разстройства,
преценка по годността се прави една година след
проведеното лечение. При вземане на решение
се отчитат тежестта и честотата на рецидивите,
съпътстващите усложнения на бъбречнокаменната болест, големината на конкремента.
Други болести на бъбрека и уретера
Към тази рубрика са включени: нефроптоза,
киста, кисти на бъбрека, ортостатична протеинурия, рефлуксопатии, съдови заболявания на
бъбрека, стриктури на уретера, както и от често
съпътстващите ги уроинфекции, хипертония и др.
Критерий при определяне на годността на кандидат-служители е наличието на функционални
нарушения, а при служителите и степента им.
При експертиза на служители с открита при
прегледи по друг повод наследствена бъбречна
поликистоза, които до диагностицирането є са
с нормална бъбречна функция, решението е индивидуално поради прогресиращия характер на
заболяването и ефекта на ускоряване на неговата
прогресия при високи натоварвания. Кандидатите с поликистоза на бъбреците се решават като
негодни с изключение на ЛРТП, които подлежат
на индивидуална преценка.
Кандидатите за работа в МВР при лекостепенната нефроптоза, незначителна ортостатична
протеинурия и аномалии на кръвоносните съдове, които не пречат на бъбречната функция,
се преценяват като годни.
Други болести на долните пикочни пътища
Към тази рубрика са включени: камъни в
долните пикочни пътища, цистит и други заболявания на пикочния мехур (фистула, атония,
дивертикул), невенеричен уретрит, уретрален
синдром, стриктура на уретрата, нетравматична
руптура.
При определяне решението по годността в тази
рубрика се отчита възможността за излекуване и
степента на функционално възстановяване както
за служители, така и за кандидати с изключение
на тези за АМВР.
Индивидуалният характер на решението при
невенеричен уретрит и уретрален синдром се
изразява в характера на протичането им – остро
или рецидивиращо. При чести рецидиви или
уретрит в рамките на синдром на Райтер следва
да се вземе решение за годност след консултация
и с ревматолог.
Решението при стриктура на уретрата се определя от тежестта на функционалните смущения,
до които води, и възможностите за ефективно
оперативно лечение.
Дру ги болести на у ретрата и пикочните
пътища
Включените: инфекция на пикочните пътища,
неуточнена обструкция на пикочните пътища,
неуточнена хематурия, дивертикул на уретрата,
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фистули и др. Те изискват клинично уточняване, след което се взема индивидуално решение,
съответно нозологичната единица и условията
на работа. За кандидат-служители обсъждане по
годността се извършва след клинично уточняване,
поради сериозността на някои от включените в
тази точка синдроми, които могат да бъдат израз
на тежки заболявания, променящи значително
работоспособността.
Болести на мъжките полови органи
От експертна значимост в този раздел са
забол явани я та: х иперп лази я на п ростатата,
атрофия на тестикула, варикоцеле, хидроцеле,
крипторхизъм, липса на полов член.
Годността на служители при доброкачествена
хиперплазия и аденом на простатата се определя
след консултация с уролог, в зависимост от стадия на заболяването, функционалното състояние
на бъбреците, налагащо се оперативно лечение.
При служителите със запазена бъбречна функция
след проведено медикаментозно или хирургично
лечение годността се определя индивидуално в
зависимост от резултата. При нарушена функция
на бъбреците със/или без прибавена инфекция
също е индивидуално в зависимост от естеството на работа. Кандидатите по графи 1 и 4 са
негодни. Кандидатите по графи 2 и 3 са годни
при първа степен на хипертрофия на простатата.
При доказано безплодие при мъжа всички
кандидати са годни за работа в МВР.
При наличие на крипторхизъм, атрофия или
хипотрофия на единия тестис е необходимо да
се направи консултация с уролог, спермограма и
при липса на стерилитет преценката за работа в
МВР да се прави с информирано съгласие чрез
декларация.
При силно изразено варикоцеле и хидроцеле,
пречещо на движението, годността по всички
графи се определя след проведено оперативно
лечение.
Кандидатите, които са загубили половия си
член или имат аномалии в развитието на пикочния канал, фистули, стриктури, неподдаващи
се на лечение, са негодни за работа в МВР. При
служителите се взема индивидуално решение
според заболяването и резултата след проведено
лечение.
Болести на млечните жлези
Ту к се вк лючват доброкачествените дисплазии на млечната жлеза (единични кисти,
дифузна кистична мастопатия, фиброаденоза,
фибросклероза, ектазия на млечните канали и
др.), възпалителните заболявания, хипертрофия
(гинекомастия), фисура на мамилата, мастна
некроза, атрофия, галактоцеле, галакторея (несвързана с раждане) и др.
Годността за работа в МВР на кандидатките, при които се налага оперативно лечение, се
определя след провеждането му.
Възпалителни болести на женските тазови
органи
Към тази рубрика са включени възпалителни
заболявания на яйчници, фалопиеви тръби, тазово-клетъчната тъкан, тазов перитонеум, матка,
шийка и влагалище.
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К ан ди дат к и те за работа с възпа ли телни
заболявания на гореизброените органи след
адекватно лечение, без остатъчни явления, могат
да бъдат назначавани на работа. При наличие
на остатъчни явления се прави индивидуална
преценка за всеки отделен случай, тъй като непрекъснатите циклични промени, които търпи
женският организъм, промените във връзка с
репродуктивните процеси, бременност, раждане,
аборти, изменената реактивност в отделните
етапи на развитие благоприятстват възникването
на гинекологичните заболявания и трябва да се
имат предвид при медицинското освидетелстване на служителките и кандидат-служителките.
При определяне степента на намалена работоспособност и годността за работа в МВР не е
достатъчно само да се преценяват особеностите на патологичния процес, но и да се държи
сметка за условията, характера и изискванията,
при които протича службата на жената в МВР.
Ендометриоза
По някои клинико-морфологични особености
тя показва сходство с доброкачествените тумори
и се отнася към тази точка. При изразена симптоматика годността се определя индивидуално
след лечение.
Кандидатките за работа по графи 1 и 4 се
преценяват като негодни поради тенденцията на
заболяването към рецидив, а за всички останали
графи – индивидуална преценка.
Пролапс на женските полови органи
Пролапс и десцензус на влагалището и матката са едни от най-честите причини за трайното
намаляване на работоспособността при гинекологичните заболявания. Ако консервативните или
оперативните методи при лечението на десцензуса и пролапса на влагалището и матката не
дадат резултат или болните откажат оперативно
лечение, се взема решение за негодност при
кандидатките за работа в МВР и АМВР. Малки, непредизвикващи оплаквания спадания на
женските полови органи, неизискващи лечение,
правят служителките ограничено годни за работа
в МВР, със спазване на противопоказания – тежки
физически натоварвания. Кандидат-служителките по графи 2 и 3 се преценяват индивидуално.
Фистули със засягане на женските полови
органи
При оперативно дефинитивно излекуване те
не са противопоказание за работа в МВР. Когато са усложнени и рецидивират, са пречка за
назначаване на кандидатките по всички графи.
Невъзпалителни заболявания на женските
полови органи – яйчниците, маточната тръба
и широката връзка на матката
Към тази рубрика са включени: фоликуларна
овариална или на корпус лутеум кисти, атрофия на яйчника и Фалопиевата тръба, хематом
и разкъсвания на лигаментум латум, пролапс,
торзия, херния на яйчника и тръбите и др. Тези
заболявания не са пречка за назначаване след
адекватно лечение.
Болести на матката, некласирани другаде
Рубриката включва: полип на тялото на матката, хипертрофия и атрофия на матката, кистична
хиперплазия на ендометриума, вътрематочни
сраствания и неправилни положения на матката.
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Когато изброените забол явани я не дават
оплаквания или са излекувани хирургически,
не са пречка за назначаване, като се прави индивидуална преценка по графи 1, 2 и 4.
Аномалиите в позицията на матката – антеропозицио, рет ропозицио, латеропозицио,
латерофлексио, ретроверзиофлексио, сами по
себе си не са противопоказани за работа в МВР.
Лечението се налага само ако са съпроводени
с оплаквания и функционални смущения или
основното страдание го изисква, след което
годността се определя индивидуално. Особено
внимание заслужават слу чаите с фиксирана
ретроверзия на матката, наличието на която
може да намали работоспособността значително.
Хиперантефлексията като симптом на овариална
инсуфициенция при жени с астеничен хабитус
нарушават работоспособността само ако е съпроводена с обилна и болезнена менструация.
Следоперативни сраствания без оплаквания
и функционални разстройства са без особено
клинично значение и не намаляват годността
за работа в МВР. Значителни сраствания, които
за дълъг период от време предизвикват болки,
правят служителките годни за работа с противопоказания: тежък физически труд.
Невъзпалителни заболявания на шийката на
матката и вагината
Р у бри к ат а вк л юч ва: ер о зи я , д исп л а зи я ,
левкоплакия, старо разкъскане на маточната
шийка или влагалището, стеноза, стриктура,
мукозен полип, бяло течение, неуточнено като
инфекциозно, ригиден или тесен хименален
пръстен и др.
След оперативно лечение те не са пречка за
назначаване на кандидатите по графи 1, 2 и 3.
По графа 4 се прави индивидуална преценка.
Служителките са годни.
Невъзпалителни заболявания на вулвата и
перинеума
Рубриката включва: дистрофия на вулвата,
атрофия, хипертрофия на клитора, хипертрофия
и полипи на лабията.
При случаи, които не водят до сериозни функционални разстройства, кандидатките могат да
бъдат назначавани след индивидуална преценка
по всички графи.
Болки и други симптоми, свързани с женските
полови органи
Рубриката включва: интерменструална болка, дисменорея, синдром на предменструално,
напрежение, стресова инконтиненция на урина,
синдром на тазова конгестия.
Функционалните смущения играят роля за
намаляване работоспособността, особено когато
са свързани с други ендогенни или екзогенни
фактори – инфекции, хормонални смущения,
соматични и психични заболявания и др. При
адекватно терапевтично повлияване те не са
пречка за определяне на кандидатките като
годни, преценявайки ги индивидуално.
Кандидат-служителките с дисменорея, неповлияваща се от лечение и водеща до чести
състояния на временна неработоспособност, са
негодни по графи 1 и 4.
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Кръвотечение от половите органи и смущение
на менструацията
Рубриката включва: липса на менструация,
нередовен менструален цикъл, метрорагия, неуточнени.
При кандидат-служителките за работа в МВР
след клинично уточняване се прави индивидуална преценка.
Менопаузни и постменопаузни разстройства
Подлежат на хормонозаместителна терапия
и не са пречка за назначаване на работа при
успешен терапевтичен подход.
При климактеричната метропатия преценката
на годността за работа зависи от степента на
настъпилата анемия и от тежестта на нервновегетативната симптоматика.
Безплодие при жената
Когато не се регистрират сериозни функционални разстройства, кандидатките могат да бъдат
назначавани по графи 1, 2 и 4 след индивидуална
преценка, по графа 3 са годни.
КЛАС ХV. БРЕМЕННОСТ, РА ЖДАНЕ И
ПОСЛЕРОДОВ ПЕРИОД (О00 – О99)
При бременност не следва да се прави преценка
по годността на кандидат-служителките по графи 1 и 4, при графа 2 – индивидуална преценка,
при графа 3 – годна. Бременните служителки
независимо от срока на бременността се освобождават от походи, покриване на нормативи за
физическа подготовка, от извънреден и нощен
труд, както и от извършване на тежка и вредна
за здравето работа.
Усложнения на бременността, раждането и
послеродовия период – отоци, протеинурия и
хипертония, правят кандидатките по графи 1
и 4 негодни, по графи 2 и 3 и служителките се
следва индивидуална преценка.
КЛАС ХVII. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ/ПОРОЦИ НА РАЗВИТИЕТО, ДЕФОРМАЦИИ И
ХРОМОЗОМНИ АБЕРАЦИИ (Q00 – Q99)
Вродени аномалии на окото
Вродени катаракти и аномалии на лещата
При освидетелстването критерий за определяне годността за работа е зрителната острота.
Когато на по-слабо виждащото око зрителната
острота е 0,5 или повече, освидетелстваните по
всички графи са годни.
Когато зрителната острота е по-малка от
0,5 на по-слабо виждащото око, решенията по
годността са отбелязани в таблицата.
Вродени аномалии на ухото, лицето и шията
За експертизата са от значение трайните
обезобразявания на лицето и тези на откритите
части на тялото извън униформеното облекло,
трайните изменения на ушите, носа, устната
кухина, фаринкса, челюстите, ларинкса, трахеята
и хранопровода.
Към буква „а“ се отнасят – рязко изразените,
придружени със значителни смущения в обонятелната, дихателната, говорната, дъвкателната
и други функции.
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Освидетелстването по повод определяне на
годността за работа в МВР на кандидати и служители да се извършва след преглед от лекар
специалист (стоматолог, лицево-челюстен хирург,
оториноларинголог).
Вродени аномалии/пороци на развитието на
системата на кръвообръщението
Към буква „а“ се включват следните заболявания: митрална стеноза, без или със митрална
инсуфициенция с ІІІ и ІV стадий на сърдечна
недостатъчност, аортна стеноза без или със
аортна инсуфициенция и наличие на ІІІ и ІV
стадий на сърдечна недостатъчност, всички комбинирани пороци със засягане на две или повече
клапи, всички „сини“ вродени сърдечни пороци,
аномалии на аортата и белодробната артерия,
митрална инсуфициенция с ІІІ и ІV стадий на
сърдечна недостатъчност, оперираните за сърдечно-съдови пороци с ІІІ и ІV стадий сърдечна
недостатъчност, всички вродени или придобити
пулмонални хипертонии.
Във всички изброени по-горе случаи се взема
решение негоден за работа в МВР по всички графи.
Към буква „б“ се отнасят недостатъчност
на митралната клапа без и със І – ІІ стадий на
сърдечна недостатъчност, митрална стеноза със
или без митрална недостатъчност І – ІІ стадий,
оперирани за сърдечно-съдови пороци без и със
І – ІІ стадий сърдечна недостатъчност, всички
„бели“ вродени сърдечни пороци с ляво-десен
шънт 5:1 (без междукамерния дефект) или камерно-съдов градиент под 50 мм живак, митрален пролапс с камерни ритъмни нарушения,
по-високи от I функционален клас, доказани с
ЕКГ ергометрия, мониториране 15 минути, ортостатични проби и холтеров запис, митрален
пролапс с регургитация, митрален клапен пролапс
или само джет, установени с ехокардиография,
съчетани с ритъмни нарушения, нискостепенна
трикуспидална и пулмонална регургитация.
Към буква „в“ се отнасят изброените в предшестващите подточки вродени заболявания без
функционални нарушения.
Те позволяват при кандидатите за държавни служители по графа 2 за административна
работа да се вземе индивидуално експертно
решение, което е съобразено с условията на
труд и изискванията, налагани от длъжностната
характеристика.
При митрален пролапс до 3 мм и физиологична
регургитация 0 – I степен без митрална недостатъчност или ритъмни нарушения кандидатите се
определят по графи 2 и 3 като годни. Кандидати
по графи 1 и 4 се преценяват като негодни.
Пролапс на клапно платно се потвърждава
чрез доплерехокардиография в Медицинския
институт – МВР.
Експертното заключение по годността при
служители се предхожда от клинично изследване. Ако диагнозата не може да се установи с
наличните методи на изследване (ЕКГ, ЕхоКГ,
рентгеново изследване и др.), се прилагат инвазивни методи на изследване.
При кандидатите се имат в съображение
резултатите от неинвазивните изследвания и
кардиологична консултация.
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Вродени аномалии на отделителната система
При аплазия и хипоплазия на бъбреците
освидетелстваните по всички графи са негодни
за служители.
По изключение може да се вземе индивидуално
решение за годност по графа 6, ако функцията
на хипопластичния бъбрек е намалена максимум до 30 %.
При подковообразен, дистопичен, подвижен
бъбрек годността за кандидатите се определя
индивидуално в зависимост от функционалните
показатели на бъбреците.
При наличие на незначителни функционални
смущения (микрохематурия и периодични болки)
освидетелстваните по букви „б“ и „в“ могат да
бъдат индивидуално преценявани за административна работа с противопоказания: работа
без тежки физически натоварвания, продължително стоене прав, скачане, неблагоприятни
климатични условия. Кандидатите по графи 1 и
4 са негодни, дори и при липса на функционални
смущения на бъбреците.
Вродени аномалии и деформации на костномускулната система
Тук спадат: вродена луксация на тазобедрената става, вродени деформации на стъпалото,
вродени деформации на черепа, лицето, гръбначния стълб и гръдния кош, вродена деформация
на стерноклейдомастоидния мускул, вродена
деформация на коляното, вродено изкривяване
на бедрената кост, изкривявания на тибията и
фибулата, полидактилия, синдактилия и др.
При сублуксация на тазобедрената става с
леки функционални нарушения и такива с дисплазия на същата, както и случаите с умерени
ограничения в движенията на ставата, настъпили в резултат на прекарани заболявания на
костно-мускулния апарат или на самата става,
кандидатите за работа в МВР могат да се решат
годни за определени служби по графи 2 и 3, като
преценката е индивидуална.
Редукционни дефекти на горен крайник
Класифицирани са в три степени:
а) скъсяване над 5 см;
б) скъсяване от 2 до 5 см, без атрофия на
мускулатурата;
в) скъсяване до 2 см, с незначителни деформации и без засягане на функциите.
Кандидатите по графи 2 и 3, които нямат
функционални нарушения, се решават годни за
административна и техническа дейност. Кандидатите по графи 1 и 4 са негодни.
Редукционни дефекти на долен крайник
Класифицирани са в три степени:
а) скъсяване над 4 см;
б) скъсяване от 2 до 4 см, без атрофия на
мускулатурата;
в) скъсяване до 2 см, без смущения в ходенето
и без субективни оплаквания.
Скъсяването на долните крайници до 2 см се
смята незначително при условие, че няма други
оплаквания и че е налице достатъчна привикналост към скъсяването.
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Кандидатите по графи 1 и 4 са негодни.
Кандидатстващите по графи 2 и 3 по букви „б“
и „в“ са годни за административна работа и
такава без тежки физически натоварвания на
долни крайници.
При кандидатите със скъсяване над 4 см на
долните крайници по графа 3 се взема индивидуално решение.
Х-образно изкривяване на долните крайници
се приема, когато разстоянието между вътрешните глезени е над 15 см, и О-образно, когато
разстоянието между вътрешните кондили на
бедрените кости е над 15 см. И двете отклонения са съпроводени с промени в ставите и
затрудняват ходенето.
При определяне на годността за служители,
когато има деформация на долните крайници,
трябва да се обръща внимание не само на размерите на отклоненията, но и на измененията
на ставите, които обикновено придружават тези
страдания.
Кандидатите по графи 1 и 4 са негодни. Когато посочените изкривявания са под 15 см и
липсват дегенеративни изменения, кандидатите
по графи 2 и 3 могат да се преценят като годни
за административни и технически дейности и
други, неизискващи натоварване на долните
крайници.
К Л АС Х V ІII. СИМПТОМИ, ПРИЗН А ЦИ
И ОТК ЛОНЕНИ Я ОТ НОРМ АТА , ОТК РИТ И П РИ К Л И Н И Ч Н И И Л А БОРАТОРН И
И З С Л Е Д В А Н И Я , Н Е К Л АС ИФИ Ц И РА Н И
ДРУ ГА ДЕ (R00 – R99)
Липса на очакваното нормално физиологично
развитие
При определяне на изоставането на физическото развитие се различават нормалните
типове изоставане в растежа (фамилен нисък
ръст, конституциално изоставане в растежа,
пубертетното развитие) и патологичните типове
(премордиален нанизъм, хромозомни аномалии,
костни дисплазии, ендокринни и др.).
За вземане на правилно експертно решение
отклоненията от физическото развитие се подвеждат по буква „а“ или буква „б“.
Към буква „а“ се отнасят рязко изоставане във
физическото развитие, неотговарящо на дадена
възраст, което най-често е съчетано и с други
отклонения, отнасящи се към други рубрики.
Експертното решение в тези случаи по всички
графи е негоден за служител на МВР.
Към буква „б“ се отнасят физическото развитие, неотговарящо на дадена възраст: недостатъчно развитие на костната и мускулната система,
непропорционален строеж на отделни части на
тялото, нисък ръст и тегло. По графи 1, 4 и 5
изискванията са определени в таблицата. По
останалите графи изискванията се съобразяват
с възможността за безпроблемно изпълнение на
работата, за която се кандидатства съобразно
изискванията в длъжностната характеристика.
Отклонения от нормата
Тази рубрика включва симптоми, признаци,
анормални резултати от лабораторни изследвания
и недобре определени състояния, за които не е
формулирана никаква диагноза, която да бъде
класирана другаде.

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

Въпреки липса на симптоматика и отклонения от функцията на органи или система всеки
кандидат се преценява индивидуално след цялостно изследване.
Експертният орган е длъжен да се съобрази
и с възможността за отключване на заболяване
при функционално натоварване, налагащо се от
изпълнението на служебните задължения.
Намален глюкозен толеранс и предиабет
Кандидатите по графи 1 и 4 са негодни, а по
графи 2 и 3 годността се решава индивидуално.
Ренален диабет
Кандидатите по графи 1 и 4 са негодни, по
графи 2 и 3 при глюкозурия до 50 г за денонощие
се взема индивидуално решение, а над 50 г за
денонощие всички кандидати са негодни.
Служителите по графи 5 и 6 подлежат на
индивидуална преценка.
КЛАС ХІХ. ТРАВМИ, ОТРАВЯНИЯ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВЪНШНИ ПРИЧИНИ (S00 – Т98)
Счупване на черепа и лицевите кости
В тази рубрика са включени счупвания на
свода, основата на черепа и костите на лицето,
без органични увреждания на ЦНС (със или без
костен дефект).
Счупванията трябва да се обективизират с
документ от здравното заведение, провело лечението на болния. Задължително е ЕЕГ изследване и точно определяне на размера на дефекта
в квадратни сантиметри чрез рентгенография,
КТ и неговото описание (ръбове, пластика,
местоположение и др.).
При липса на кост, по-голяма от 4 см 2 , чуждо тяло в черепната кухина служителите се
настаняват за неврохирургично лечение и след
приключването му се взема решение за годност.
Кандидатите за работа се преценяват като
негодни.
При дефект на костите на черепа до 4 см 2
служителите са годни за работа в МВР, не
свързана с излагане главата на удар, физически
натоварвания, продължително принудително
поставяне на главата в положение, по-ниско от
трупа. Кандидатите за работа по графи 2 и 3 се
преценяват 2 години след проведено лечение.
Кандидатите със счупване на черепа без костен
дефект се преценяват 1 година след травмата.
Счупване на костите на шията, гръбначния
стълб и туловището
Решението по годността на служителите се
взема след проведено лечение, рехабилитация и
стабилизиране на състоянието.
При счупвания с тежки и трайни функционални увреждания на гръбначния мозък и вът
решните органи служителите по всички графи
се решават негодни.
При умерени и леки увреждания на функциите на гръбначния мозък и вътрешните органи служителите са годни за работа в МВР с
противопоказания за срок от 6 месеца до една
година: тежко физическо натоварване, покриване
на нормативи за физическа подготовка, продължително ходене или стоене прав.
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На кандидатите за работа в МВР, преживели
травма без остатъчни функционални отклонения,
се прави преценка по годността една година
след травмата.
Счупване на горни и долни крайници
При полифрагментарните дислоцирани с усложнения счупвания след оперативно лечение
кандидатите за служители по графи 1 и 2 и за
Академията на МВР са негодни. По графа 3 и при
служителите годността се решава индивидуално.
При оперативни интервенции (освобождаване на нерва от сраствания, зашиване или преместване на нерва в ново ложе, лъжливи стави,
появили се вследствие на неправилно срастнали
фрактури) годността се определя след проведена
продължителна рехабилитация.
При непълни и недислоцирани счупвания с
пълно оздравяване без увреждане функциите на
крайника кандидатите за служители, за АМВР
и служителите са годни.
При счупвания с умерени частични увреждания на ПНС (частнична лезия на лъчевия,
лакътния, срединния, малкопищялния и голямопищялния нерв) служителите подлежат на
индивидуална преценка за годност.
Изкълчвания
Решение се взема след завършване на лечението. При пълно възстановяване функциите на
ставата кандидат-служителите и кандидатите за
АМВР са годни.
При непълно възстановен обем на движение
в ставите решението по годността за служители
се взема индивидуално съобразно естеството
на работа.
Навяхвания
Преценката по годността се прави след приключване на лечението.
Вътречерепна травма без счупване на черепа
Към тази рубрика са включени: мозъчно сътресение, травматичен церебрален едем, дифузна
травма на главния мозък (контузия, разкъсване
и компресия, огнищна травма на главния мозък, епидурален кръвоизлив, субдурален, субарахноидален кръвоизлив, вътречерепна травма
с продължително коматозно състояние, други
вътречерепни травми).
Кандидат-слу ж ителите, преж ивели теж ка
черепно-мозъчна травма (ЧМТ), се освидетелстват не по-рано от една година след травмата.
Преценката се прави в зависимост от наличието
на неврологична огнищна симптоматика. Кандидатите по графи 1 и 4 с такава симптоматика
са негодни. При останалите графи се прави
индивидуална преценка.
За сл у ж ителите, преж ивели теж ка ЧМТ,
годността се преценява след приключена терапия и стабилизирано състояние. Критерий за
определяне на годността са тежестта на огнищната неврологична симптоматика и настъпилите усложнения (енцефалопатия – травматична
епилепсия, травматичен паркинсонов синдром,
психоорганичен синдром, тежки вестибуловегетативни прояви). Състоянието се уточнява след
клиничен преглед, електроенцефалограма, К АТ,
МРТ, психологично изследване и др. Преценката
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е индивидуална в зависимост от естеството на
работа. Противопоказани условия на труд са:
психофизическо натоварване, нощен труд, шум,
покриване на нормативи за физическа подготовка,
продължително пътуване с МПС и др.
Вътрешни травми на гръдния кош, корема
и таза
Към тази рубрика са включени всички последствия от травматични увреждания.
Годността се определя от локализацията на
поражението и степента на нарушена функция.
Към буква „а“ се отнасят:
пневмоторакс с усложнения, лобектомия,
билобектомия, пулмонектомия;
травми на сърце със/без проникваща рана
на гръдния кош;
травми на черния дроб с обширна резекция
(над 2 сегмента);
гастректомия или резециран стомах с тежки пострезекционни смущения (дъмпинг
синдром, пептична язва, анастомозит и др.);
рецидивиращ илеус независимо от вида и
протичане;
обширна резекция на черва с нарушение
в пасажа и охранването му;
увреждане на панкреаса със смущение в
ендокринна или екзокринна функция;
травматична спленектомия с промени в
кръвна картина и общо състояние;
нефректомия;
пластично заместване на магистрални
артериални съдове.
Към буква „б“ се отнасят:
резекция на стомаха без тежки функционални смущения;
сутура или частична резекция на черния
дроб с леки функционални смущения;
рецидивиращ субилеус, при който не се е
наложило оперативно лечение;
резекция на черва с леки следоперативни
смущения;
операция на панкреас и бъбрек с умерени
следоперативни смущения;
холецистектомия с усложнения.
Решение по годността се взема след щателно
функционално изследване на засегнатите органи.
Кандидатите по графи 1 и 4, преживели нефректомия, частична резекция на панкреас, са
негодни; при холецистектомия се следва индивидуална преценка. При спленектомия и след
реставрираща органна пластика се взема индивидуално решение за годност след консултация
със съответния специалист.
По буква „в“ решението е „годен“ по всички
графи след възстановяване.
Открити рани на главата, шията, трупа,
горен и долен крайник
Подразделят се на:
рани без усложнения;
рани с усложнения.
Годността на кандидат-служителите се решава
индивидуално в зависимост от локализацията на
пораженията, от степента на нарушените функции
и от необходимия срок за лечението им.
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Травматична ампутация на палеца и трав
матична ампутация на други пръсти на ръката
(пълна или частична)
За загуба на пръсти се смята: за палеца – цялата нокътна фаланга, за останалите пръсти – липса
на две фаланги или на крайната фаланга и на част
от средната. Получените увреждания по букви
„а“, „б“ и „в“ правят кандидат-служителите по
графи 1 и 4 негодни. По графа 3 и за служителите
годността се решава индивидуално в зависимост
от степента на нарушените функции на ръката
и естеството на работа.
Травми на кръвоносни съдове
Тази рубрика включва: травматични аневризми или артериовенозни фистули, изскубване,
порязване, пукване, разкъсване на кръвоносен
съд като вторично увреждане при друга травма
(счупване на кост, отворена рана и др.).
Всички кандидат-служители са негодни. За
служителите годността се определя индивидуално
според естеството на работа и при необходимост
те се ограничават от физически натоварвания.
Последици от травми, от отравяния и други
въздействия на външни причини
След клинично уточняване и приключване
на оздравителния процес годността се решава
индивидуално по съответстващата на заболяването рубрика.
Повърхностни травми
Контузия без нарушаване на кожната повърхност.
След приключване на лечението кандидатите
за служители в МВР се преценяват индивидуално,
служителите са годни.
Термични и химични изгаряния
По буква „а“ кандидат-служителите по всички
графи са негодни. За служителите годността се
решава индивидуално според локализацията,
тежестта на увреждане, функцията на засегнатия
орган и естеството на работа.
По буква „б“ – индивидуална преценка при кандидат-служителите по графи 2 и 3 и служителите.
По буква „в“ кандидат-служителите са годни
освен в случаите, при които по откритите части
на тялото са останали загрозяващи цикатрикси,
явяващи се като противопоказание за работа в
определени служби.
Служителите на МВР по всички графи са
годни, при необходимост по графа 5 се прави
индивидуална преценка.
Травми на нервите и на гръбначния мозък
При увреждане на нервите и нервните сплитове решението зависи от степента на нарушената
проводимост (пълно анатомично прекъсване,
ръбцови прекъсвания) и от възможността тя да
бъде възстановена.
При тежки масивни увреждания, които водят
до резки смущения в движенията, сетивността
и трофиката, когато те не подлежат на неврохирургично и друго лечение или когато това
лечение се е оказало неефикасно, при упорити
невралгии и рязко изразени каузалгични болки
(при засягане на срединния, голямопищялния и
други нерви), при настъпили тежки атрофии се
взема решение за негодност.
При умерени, частични увреждания на ПНС
(частична лезия на лъчевия, лакътния, срединния,
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малкопищялния нерв и др.) се взема решение за
годност с противопоказания: тежка физическа
работа, покриване на нормативи за физическа
подготовка.
При оперативни интервенции (освобождаване
на нерва от сраствания, зашиване или преместване на нерва в ново ложе) годността се определя
след проведена продължителна рехабилитация.
Отравяния с лекарствени средства, медика
менти и биологични вещества
Към тази рубрика са включени свръхдозиране
на тези вещества, погрешно вземане или даване
на друго вещество.
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
РБФН – Разписание на болестите и физическите недостатъци
ТЕЛК – Териториална експертна лекарска
комисия
ЦЕЛК – Централна експертна лекарска комисия
РЕЛК – Регионална експертна лекарска комисия
ФИД – Функционално изследване на дишането
АКР – Алкално-киселинно равновесие
НМТБ – Национална многопрофилна транспортна болница
ИТМ – Индекс на телесната маса
СЗО – Световна здравна организация
СПИН – Син д ром на п ри доби та им у нна
недостатъчност
ЛРТП – Лицe, работещо по трудово правоотношение
ДИК – Дисеминирана интравазална коагулопатия
ОБН – Остра бъбречна недостатъчност
ЗПХ – Здравно-производствена характеристика
ПТП – Пътнотранспортно произшествие
ЦНС – Централна нервна система
ПНС – Периферна нервна система
ЕЕГ – Електроенцефалограма
КТ – Компютърна томография
МРТ – Магнитно-резонансна томография
ЕНГ – Електроневрография
ЕМГ – Електромиография
СРК – Креатинфосфокиназа
ЕРГ – Електроретинограма
ГП – Гранична полиция
ОДЧ – Оперативна дежурна част
АН – Артериално налягане
ВЕМ – Велоергометрия
АХ – Артериална хипертония
ФК – Функционален клас
СН – Сърдечна недостатъчност
НИХА – Нюйоркска кардиологична асоциация
АИНМК – Асимптоматични исхемични нарушения на мозъчното кръвообръщение
МИ – МВР –Медицински институт на МВР
ВК – Витален капацитет
РО 2 – Парциално налягане на кислорода
ГЕРБ – Гастроезофагеална рефлуксна болест
ДЕС – Долен езофагeален сфинктер
ГГИТ – Горен гастроинтестинален тракт
ДИТ – Долен интестинален тракт
ФГС – Фиброгастроскопия
СЧБ – Сляпа чернодробна биопсия
АСАТ – Аспартатаминотрансфераза (ГОТ)
АЛАТ – Аланинаминотрансфераза (ГПТ)
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АФ – Алкална фосфатаза
ГГТП – Гама-глутамилтрансфераза
ПКК – Пълна кръвна картина
ХАХ – Хроничен активен хепатит
ПБЦ – Първична билиарна цироза
ЕRСР – Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография
УНГ – Уши – нос – гърло
ЕКГ – Електрокардиограма
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ЕхоКГ – Ехокардиография
МПС – Моторно превозно средство
ДС – Държавен служител
АИНМК – Асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообръщение
ПИНМК – Преходно исхемично нарушение
на мозъчното кръвообръщение
PTCA – Перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика.
Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1

МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
1. На .............................................................................................................., ЕГН .....................................................
(име, презиме, фамилия)
Роден(а) на ..................................................................... г., лична карта № .............................................................,
адрес: ..............................................................................................................................................................................
2. Анамнеза: Субективни оплаквания: ..................................................................................................................
(попълва се от личния лекар ..................................................................................................................................)
Прекарани заболявания: туберкулоза .....................; ревматизъм ....................; вирусен хепатит .................
(година)
(година)
(година)
др. инфек. заболявания ...................; язва на стомаха (дуоденума) ..............; алергичност към ..................;
(година)
(година)
нервни и психични разстройства и припадъци ...................; телесни наранявания и операции .................;
други заболявания ............................, провеждал болнично лечение за .............................................................
(диагноза)
Фамилна анамнеза ......................................................................... Кръвна група, Rh фактор ....................………
3. Данни от личния лекар: ...........................................................................................................................................
(попълват се само патологични отклонения)
Дата: .................. г. Освителстван: .................................................... Личен лекар: .....................................……..
(подпис)
(подпис, личен печат)
Психиатър: ...................................................................................................................................................................
(име на здравното заведение и лекаря, освидетелствали кандидата)
......................20 ... г.
Психиатър: .....................................
(подпис, личен печат)
ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
(попълва се от специалистите на лечебното заведение, извършило прегледите)
Вътрешен статус:
Дихателна система .....................................................................................................................................................……..
Сърдечно-съдова система ……....................................................................................................................................…….
......................................................... Кръвно налягане ......................................... Пулс .......................................……
Корем .......................................................................................................................................................................…….
(черен дроб, далак, болезненост)
......................20 ... г.
Интернист: ......................................
(подпис, личен печат)
Хирургичен статус:
Височина ...................... см; Тегло .......................... кг;
Корем .......................................................................................................................................................................…….
(херния, апендицит, хемороиди и операции)
Пикочо-полова система ......................................................................................................................................…….
Двигателна система ...................................................................................................................................................
(фрактури, луксации, деформации, плоски стъпала, варици)
......................20 ... г.
Хирург: ...................................
(подпис, личен печат)
Кожни и венерически заболявания: ........................................................................................................................
......................20 ... г.
Дерматолог: ...............................…….
(подпис, личен печат)
Неврологичен статус: ……............................................................................................................................................
......................20 ... г.
Невролог: ........................................
(подпис, личен печат)
Уши, нос и гърло. Слух:
Разговорна реч: дясно ухо: ........................................
ляво ухо: ..........................................
Шепотна реч:
дясно ухо: ........................................
ляво ухо: ..........................................
Равновесие (стабилометрия) ......................................
Нос, околоносни кухини .................................……
......................20 ... г.
Оториноларинголог: .......................................
(подпис, личен печат)
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Очи:
Зрителна острота:
дясно око: ...............................
(без и със корекция) ляво око: .................................
Цветоусещане: .........................................................................................................................................................……
......................20 ... г.
Офталмолог: .....................................
(подпис, личен печат)
Гинеколог: ......................……................................................................................................................................……....
(само за жени) ................................................................................................................................…….....................……
......................20 ... г.
Гинеколог: ......................................
(подпис, личен печат)
Лабораторни изследвания:
Кръвни показатели: хемоглобин ..................., левкоцити ............., еритроцити .............., дематокрит .................
Кр. захар ..........................., креатинин .........................., АЛАТ ....................., АСАТ ..........., СУЕ ...........……
Урина: албумин .............., захар .............., билирубин ................, уробилиноген ................., седимент .................
Други изследвания ..........……................................................................................................................................……..
......................20 ... г.
Лаборант: ......................................................
(подпис)
Допълнителни прегледи, консултации и профилактични прегледи: ..............................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНО-ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЯ:
.................................................................................................................................................................................................
здрав (болен – диагноза)
........................................................ за служба в МВР като: .....................................................................................
(годен, негоден)
......................20 ... г.
гр. ...........................
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..........................................
печат ...............
ЧЛЕНОВЕ
1. ..........................................
			
2. ..........................................
			
3. ..........................................
(подписи и личен печат)
Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ
ЦЕНТРАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ
ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ
№ ...................... от .................. г.

Комисия в състав:
Председател: д-р ...................................
Членове: 1. д-р ......................................
2. д-р ......................................
1. .......................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
2. Служи в ....................................................................................................................................................................
3. Вид трудова дейност, упражнявана в МВР – ....................................................................................................
(оперативна, външно постова, вътрешно постова, административна, свързана с физ. натоварване)
4. Повод за експертизата: .........................................................................................................................................
(годност за работа в МВР и др.)
5. Заболял: ......................................................................................................................................................................
6. Освидетелстван ли е досега и с какви решения: ............................................................................................
7. Название на болестта: .............................................................................................................................................
8. Решението на комисията по причинната връзка между заболяването (трудовата злополука) и служ
бата в МВР: ...................................................................................................................................................................
9. Констатация на ЦЕЛК – МВР от медицинските изследвания, представените документи и мотиви
за експертното решение: .............................................................................................................................................
Експертното решение се издава на основание чл. …….., ал. …….. от Закона за Министерството на
вътрешните работи и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването му пред Административния съд – София-град.
Получих решението:
Председател на ЦЕЛК – МВР:
...................
....................
……….......................…………………………....
(дата)
(подпис)
(печат)
Членове: 1. ……......……………………………….........…....
2. ……….....………………………………..............
(подписи и личен печат)
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НАРЕДБА № 8121з-346
от 25 юли 2014 г.

за професионалното обучение на служителите
от Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя редът
за планиране, организиране, провеж дане,
контрол и отчитане на професионалното
обучение на служителите от Министерството
на вътрешните работи (МВР).
Ч л. 2. Професиона л но т о обу чен ие на
служителите от МВР се планира, организира и провежда с откъсване от работа и по
месторабота.
Чл. 3. Професионалното обучение с откъсване от работа се реализира чрез курсове за:
1. първоначално професионално обучение;
2. повишаване на професионалната квалификация;
3. професионална специализация;
4. актуализация на професионалната квалификация.
Чл. 4. Професионалното обучение с откъсване от работа се извършва в Академията
на МВР (АМВР), научноизследователските
и научно-приложните институти на МВР и
обучаващите звена на МВР, наричани подолу „обучаващи институции на МВР“, и в
други национални и чуждестранни обучаващи
институции.
Чл. 5. Професионалното обучение по месторабота се осъществява чрез:
1. специализирана подготовка;
2. физическа подготовка;
3. подготовка по полицейска лична защита;
4. стрелкова подготовка.
Г л а в а

в т о р а

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ОТКЪСВАНЕ ОТ РАБОТА
Раздел I
Учебно-планова документация
Чл. 6. Професионалното обучение с откъсване от работа се организира и провежда по:
1. Каталог на курсовете за професионално
обучение;
2. График за професионално обучение.
Чл. 7. (1) Каталогът систематизира информацията по видовете курсове за професионално
обучение с откъсване от работа и съдържа
сигнатура на курса, продължителност, формите на провеждане, обучаващите институции,
предназначението, структурата, тематичния
обхват, учебните дисциплини, хорариума от
учебни часове, достъпа до класифицирана
информация и очакваните резултати – кон-
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кретните знания, умения и компетентности,
които следва да бъдат придобити при приключване на курса на обучение.
(2) Каталогът се разработва от обучаващите
институции на МВР и дирекция „Човешки
ресурси“ (ДЧР) – МВР, съгласува се с главните дирекции или заинтересованите основни
структури по чл. 37, ал. 1 и 2 от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
и се утвърждава от главния секретар на МВР
и заместник-министър на вътрешните работи.
Чл. 8. (1) Графикът за професионално
обучение разпределя видовете курсове за
професиона лно обу чение с откъсване от
работа в обучаващите институции на МВР,
като определя продължителност, време за
провеждане и брой заявени участници.
(2) Графикът се разработва от ДЧР и
обучаващите институции на МВР, съгласува
се с главните дирекции и се утвърждава от
главния секретар на МВР.
(3) Графикът обхваща едногодишен период, считано от месец януари на следващата
календарна година, за който се планират две
смени на курсовете за първоначално професионално обучение и необходимият брой смени
на курсовете за повишаване на професионалната квалификация, професионална специализация и актуализация на професионалната
квалификация.
Чл. 9. (1) Професионалното обучение с
откъсване от работа се извършва по учебнопланова документация, състояща се от:
1. учебен план;
2. тематични планове по учебните дисциплини, включени в учебния план;
3. учебни разписания.
(2) Учебно-плановата документация по
ал. 1, т. 1 и 2 се:
1. изготвя от обучаващите институции на
МВР в съответствие с Каталога на курсовете
за професионално обучение;
2. съгласува от обучаващите институции
на МВР със заинтересованите структури на
МВР не по-късно от 30 календарни дни преди
началото на съответния курс.
(3) Учебно-плановата документация по ал. 1
се изготвя в съответствие с Правилника за
устройството и дейността на АМВР.
Раздел II
Провеждане на професионалното обучение с
откъсване от работа
Чл. 10. (1) Професионалното обучение с
откъсване от работа се провежда в присъствена, дистанционна или комбинирана форма.
(2) За участие в курсове за обучение в
дистанционна или комбинирана форма ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР
осигуряват подготовката на служителите в
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рамките на тринадесет часа седмично, съвпадащи с установеното работно време, които
се отчитат като работно време по смисъла
на чл. 187 ЗМВР.
Чл. 11. (1) Изпращането и/или определянето на служители от МВР за участие в курсове
за професионално обучение в присъствена,
дистанционна или комбинирана форма се
извършва със заповед на главния секретар
на МВР.
(2) Заповедите по ал. 1 се изготвят от ДЧР
въз основа на предложение на ръководителите
на структурите по чл. 37 ЗМВР, изпратено
чрез директора на ДЧР до главния секретар
на МВР.
(3) Предложенията по ал. 2 се изпращат в
ДЧР не по-късно от 20 дни преди началната
дата на курса.
Чл. 12. (1) Участието на служителите в курс
за професионално обучение се прекратява в
следните случаи:
1. по здравословни причини въз основа на
издаден болничен лист или решение на ТЕЛК;
2. при възникнала служебна необходимост;
3. поради слаб успех;
4. при отстраняване по дисциплинарен ред;
5. при отсъствие по уважителни причини
повече от една четвърт от продължителността
на курса;
6. при осъждане за умишлено престъпление
от общ характер;
7. при прекратяване на служебното или
трудовото правоотношение с МВР;
8. по собствено желание при първоначално
професионално обучение.
(2) За прекратяване участието на служител
в курс за професионално обучение ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР или
обучаващите институции на МВР изпращат
в тридневен срок чрез директора на ДЧР до
главния секретар на МВР мотивирано предложение.
Чл. 13. (1) Обучаващите институции на
М ВР изда ват на сл у ж и т ел и т е док у мен т,
удостоверяващ придобитата професионална
квалификация.
(2) Удостоверяващият документ се издава в седемдневен срок след завършването
на курса, изпраща се до съответното звено
„Човешки ресурси“, обслужващо структурата,
в която служителят изпълнява държавната
служба в МВР, и се предоставя срещу подпис
на служителя.
Чл. 14. Звената „Човешки ресурси“ прилагат
заверено копие на удостоверяващия документ
към личното кадрово дело (ЛКД) на служителя и въвеждат данните в автоматизираната
информационна система (АИС) за управление
на човешките ресурси.
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Раздел III
Видове професионално обучение с откъсване
от работа
Чл. 15. Чрез първоначалното професионално обучение обучаемите придобиват основни
професионални знания и умения за изпълнение
на длъжностните задължения по основните
дейности на МВР съгласно чл. 6, ал. 1 ЗМВР.
Чл. 16. Първоначалното професионално
обучение се провежда в присъствена форма
или комбинирана форма и се реализира в
базов и специализационен етап, включващи
самостоятелни теоретични и теоретико-практически модули и практически стажове.
Чл. 17. (1) Базовият етап е предназначен
за придобиване на основни теоретико-практически знания за изпълнение на дейностите
на основната структура.
(2) Специализационният етап е предназначен за придобиване на знания и умения за
изпълнение на длъжностните задължения на
длъжностите от съответното професионално
направление.
Чл. 18. Теоретичните и теоретико-практическите модули завършват с полагане на
изпити.
Чл. 19. (1) Практическ ите ста жове на
обучаемите се провеждат по съответните направления на дейност в структурите на МВР,
от които са изпратени на обучение.
(2) Практическите стажове се провеждат
по специализирана у чебна документация,
разработена от обучаващите институции на
МВР, съгласувана с главните дирекции или
заинтересованите основни структури и утвърдена от главния секретар на МВР.
Чл. 20. (1) На курс за първоначално професионално обучение се изпращат:
1. държавните служители – стажанти по
чл. 157, ал. 7 ЗМВР;
2. държавни служители, без първоначално
професионално обучение, на които предстои
преназначаване на друга длъжност в рамките
на съответния вид длъжност или по-висока,
в същата или друга структура на МВР, за която се изисква задължително първоначално
професионално обучение.
(2) Дипломираните курсанти от АМВР и
от висшите военни училища, обучавани за
нуждите на МВР, не подлежат на първоначално
професионално обучение.
(3) Не подлежат на първоначално професионално обучение служителите от МВР с
придобита образователно-квалификационна
степен на висшето образование „бакалавър“
в АМВР в различна от редовна форма на
обучение, преназначени на длъжности за държавни служители с висше образование, ако
придобитата в АМВР специалност съответства
на изискванията, определени в длъжностната
характеристика за съответната длъжност.
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Чл. 21. (1) Повишаването на професионалната квалификация е професионално
обучение за придобиване на професионални
знания и умения след преназначаване на повисок вид длъжност по чл. 143, ал. 1, т. 2, 3,
4, 5 и 6 ЗМВР.
(2) По време на курса служителите придобиват знания и умения за изпълнение на
длъжностните задължения за по-висока по
вид длъжност, определени в длъжностната
характеристика за съответната длъжност.
Чл. 22. Държавните служители, преназначени на по-висока по вид длъжност по
чл. 143, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 ЗМВР, подлежат
на обучение за повишаване на професионалната квалификация в срок до три месеца
от встъпването в длъжността, на която са
преназначени.
Чл. 23. Курсовете за повишаване на професионалната квалификация се провеждат от
обучаващите институции на МВР в присъствена, дистанционна и комбинирана форма и се
реализират в базов и специализационен етап.
Чл. 24. (1) Базовият етап е предназначен
за придобиване на знания и умения за изпълнение на длъжностните задължения за
по-високия вид длъжност.
(2) Специализационният етап е предназначен за придобиване на знания и умения за
изпълнение на длъжностните задължения на
длъжностите от съответното професионално
направление.
Чл. 25. Не подлежат на обучение за повишаване на професионалната квалификация
държавните служители от МВР, заемащи
младши изпълнителски длъжности, с придобита образователно-квалификационна степен
на висшето образование „бакалавър“ в АМВР
в различна от редовна форма на обучение и
за които въз основа на оценка на професионалната дейност по реда на Наредбата за
условията и реда за оценка на професионалната дейност и формиране на допълнително
възнаграждение за резултати в служебната
дейност предстои преназначаване на изпълнителска длъжност, ако придобитата в АМВР
специалност съответства на изискванията,
определени в длъжностната характеристика
за съответната длъжност.
Чл. 26. (1) Ръководителите на структурите
по чл. 37 ЗМВР могат да предлагат за включване в курсовете за повишаване на професионалната квалификация служители, които не са
преназначени на по-висока по вид длъжност
по чл. 143, ал. 1, т. 2 и 3 ЗМВР, но са получили
най-висока оценка на професионалната им
дейност по реда на Наредбата за условията и
реда за оценка на професионалната дейност
на държавните служители в Министерството
на вътрешните работи и за формиране на
допълнително възнаграждение за постигнати
резултати в служебната дейност.
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(2) Служителите по ал. 1 се включват в
курсовете за повишаване на професионалната
квалификация в зависимост от капацитета на
обучаващите институции на МВР.
Чл. 27. Професионалната специализация е
обучение за придобиване на знания и умения
при заемане на длъжност от друго направление
на дейност, за което съответният служител
не притежава необходимата професионална
квалификация.
Чл. 28. На обучение за професионална
специализация не подлежат служители, притежаващи необходимата професионална квалификация за заемане на длъжност от друго
направление на дейност.
Чл. 29. Курсовете за професионална специализация се провеждат от обучаващите
институции на МВР в присъствена, дистанционна и комбинирана форма.
Чл. 30. Актуализацията на професионалната квалификация е професионално обучение
за развиване на професионалните знания и
умения, за поддържане устойчиво ниво на
професионална квалификация в рамките на
заеманата длъжност и привеждане на професионалните знания и умения в съответствие
с настъпили промени, засягащи ефективното
изпълнение на длъжностните задължения.
Чл. 31. Държавните служители в МВР
подлежат на обучение за актуализация на
професионалната квалификация за период не
по-дълъг от пет години.
Чл. 32. Курсовете за актуализация на професионалната квалификация се провеждат от
обучаващите институции на МВР в присъствена, дистанционна и комбинирана форма.
Г л а в а

т р е т а

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО
МЕСТОРАБОТА
Раздел I
Планиране, организиране и провеждане на
професионалното обучение по месторабота
Чл. 33. Професионалното обу чение по
месторабота е основна форма за развиване
на професионалните знания и умения и за
поддържане устойчиво ниво на професионална квалификация в рамките на заеманата
длъжност.
Чл. 34. (1) Професионалното обучение по
месторабота се планира, организира и провежда по видовете подготовки по чл. 5.
(2) Ръководителите на структурите по чл. 37
ЗМВР ръководят, контролират и отговарят за
провеждането на професионалното обучение
по месторабота.
Чл. 35. За провеждане на професионалното
обучение по месторабота се използват форми
и методи, съобразени с оперативната обстановка, нивото на подготовка на служителите
и ежедневната им дейност.
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Чл. 36. (1) Професионалното обу чение
по месторабота е непрекъснат процес и се
организира и отчита за едногодишен период.
(2) В професионалното обучение по месторабота участват всички държавни служители
от МВР.
(3) Годишното планиране, организиране и
провеждане на специализираната подготовка
се осъществява по организационно-планови
тримесечия.
(4) Физическата подготовка, подготовката
по полицейска лична защита и стрелковата
подготовка се планират, организират, провеждат и отчитат по утвърдени от главния
секретар на МВР специализирани методики.
(5) Видовете подготовки по чл. 5 се провеж дат по у чебно-планова документация,
утвърдена от ръководителите на структурите
по чл. 37 ЗМВР.
(6) Учебно-плановата документация по
ал. 5 включва:
1. тематични планове по специализирана
подготовка;
2. годишни графици по физическа подготовка, подготовка по полицейска лична защита
и стрелкова подготовка;
3. ежемесечни учебни разписания;
4. годишни отчети.
Чл. 37. (1) Професионалното обучение по
месторабота се провеж да от инструктори
по: физическа подготовка, полицейска лична
защита и стрелкова подготовка и обучители
(мултипликатори) по специализирана подготовка.
(2) Ръководителите на структурите по чл. 37
ЗМВР ежегодно определят със заповед служителите по ал. 1, техните права и задължения.
Чл. 38. За инструктори и главни инструктори по физическа подготовка, полицейска
лична защита и стрелкова подготовка се
определят служители, успешно завършили
съответен курс.
Чл. 39. (1) За обучители по специализирана
подготовка се определят служители, успешно завършили съответен курс, и служители
с богат професионален опит в съответното
направление.
(2) При необходимост от провеждането на
специализираната подготовка като обучители
могат да се привличат лектори и експерти с
богат професионален опит извън системата
на МВР.
Раздел II
Видове професионално обучение по место
работа
Чл. 40. (1) Специализираната подготовка
има за цел повишаване на квалификацията
на служителите и се провежда в установеното за съответната структура работно време,
организирано по структурни звена чрез:
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1. теоретични форми на обучение – лекции,
семинари, беседи, мултимедийно обучение,
разработени обучителни материали в дистанционна форма, решаване на примерни
тестове и др.;
2. практически форми на обучение – практически занятия, тактически учения, ролеви
игри и др.;
3. смесени теоретико-практически форми
и решаване на казуси.
(2) Годишното планиране, организиране и
провеждане на специализираната подготовка
се осъществява по организационно-планови
тримесечия, в които се планират минимум
10 часа.
Чл. 41. (1) Специализираната подготовка на структурите по чл. 37 ЗМВР обхваща
дейности по:
1. анализиране състоянието на оперативната обстановка и степента на изпълнение на
задачите и дейностите за предходния организационно-планов или едногодишен период;
2. определяне на тематичния обхват на
специализираната подготовка за следващия
организационно-планов период;
3. разработване и изпращане на методичес
ки указания, насоки, тематики по направления
на дейност и източници на информация за
провеждане на специализираната подготовка;
4. организиране и провеждане на подготовката в рамките на тематичния обхват,
определен през предходния организационнопланов период.
(2) Специализираната подготовка на звената
от по-нисък ранг през текущия организационно-планов период обхваща дейностите по
предходната алинея, както и провеждане на
подготовката по тематиката, определена през
предходния организационно-планов период,
разработена от звената с по-висок ранг.
(3) Структурното ниво, до което се планира, организира и провежда специализираната
подготовка по реда на предходните алинеи, се
определя от ръководителите на структурите
по чл. 37 ЗМВР.
(4) Специализираната подготовка на служителите, изпълняващи държавна служба в
най-ниското структурно ниво по ал. 3, включва
само изучаване на тематиката, разработена от
структурното звено от по-висок ранг.
(5) Оценяването на нивото на придобитите знания от специализираната подготовка
се извършва чрез тестове, разработени от
обучителите (мултипликаторите) по чл. 37.
Чл. 42. Физическата подготовка е основно
средство за поддържане високо ниво на работоспособност, противодействие на стреса,
здравословен начин на живот и има за цел:
1. физическо укрепване и възстановяване;
2. усъвършенстване на двигателни качества и умения, необходими при изпълнение на
професионалните правомощия.
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Чл. 43. (1) Физическата подготовка включва
занимания с физически упражнения или вид
спорт и се провежда в две основни форми:
1. индивидуална – самостоятелно по индивидуален план-график, утвърден от съответния
ръководител;
2. организирана:
а) обща – за изграждане и поддържане на
физически качества;
б) специализирана – за покриване на съответните нормативни изисквания;
в) вид спорт или туристически поход.
(2) Организиран туристически поход се
провеж да веднъж месечно след издаване
на заповед на ръководителя на съответната
структура по чл. 37 ЗМВР, съдържаща следните задължителни реквизити: време и място
на провеждане, транспорт, ръководител на
похода и списък на служителите – участници
в похода.
(3) В туристическите походи не могат да
вземат участие служителите, провеждащи
физическа подготовка по ал. 1, т. 1.
Чл. 44. Физическата подготовка се провежда в установеното за съответната структура работно време за не по-малко от 8 часа
месечно.
Чл. 45. Подготовката по полицейска лична защита има за цел усъвършенстване на
специфични двигателни качества и умения,
необходими за самозащита и ефективно изпълнение на длъжностните задължения.
Чл. 46. Провеж дането на подготовката
по полицейска лична защита се извършва в
предварително определени групи от инструктори по чл. 37.
Чл. 47. На подготовка по полицейска лична
защита не подлежат държавните служители
от МВР без полицейски правомощия и служителите на МВР – лица, работещи по трудово
правоотношение.
Чл. 48. Обучението по полицейска лична защита се провежда в установеното за
съответната структура работно време за не
по-малко от 8 часа месечно.
Чл. 49. Стрелковата подготовка поддържа
и усъвършенства знанията и уменията за
прилагане на законоустановените норми за
използването на огнестрелно оръжие.
Чл. 50. На обучение по стрелкова подготовка подлежат само държавните служители от
МВР, имащи право да носят служебно оръжие
при условията и по реда на инструкцията по
чл. 151, ал. 4 ЗМВР.
Ч л. 51. Провеж да не т о на с т рел ковата
подготовка се извършва в предварително
определени групи от инструкторите по чл. 37.
Чл. 52. Обучението по стрелкова подготовка се провежда в установеното за съответната
структура работно време за не по-малко от
4 часа месечно.
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КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИО
НАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Чл. 53. (1) Контролът по провеждането
на професионалното обучение по месторабота е постоянен процес, като отчитането на
резултатите се извършва в края на текущия
едногодишен период.
(2) Оценяването на нивото на придобитите
знания от специализираната подготовка се извършва по реда на чл. 41, ал. 5. За проведения
изпит се изготвя протокол, копие от който се
прилага към ЛКД на служителя.
(3) Оценяването на нивото на физическата
подготовка, подготовката по полицейска лична
защита и стрелковата подготовка се извършва
по ред, определен в специализираните методики по чл. 36, ал. 4.
Чл. 54. (1) В срок до 15 ноември на текущата
календарна година звената „Човешки ресурси“
към структурите по чл. 37 ЗМВР изготвят отчет
за проведеното професионално обучение по
месторабота по видовете подготовки по чл. 5
и го предоставят за утвърждаване на ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР.
(2) В срок до 20 ноември ръководителите
на структурите по чл. 37 ЗМВР утвърждават
изготвените от звената „Човешки ресурси“
отчети по специализираната подготовка и ги
изпращат до ДЧР за изготвяне на обобщен
отчет на професионалното обучение по месторабота на служителите от МВР.
(3) В срок до 20 ноември ръководителите
на структурите по чл. 37 ЗМВР утвърждават
изготвените от звената „Човешки ресурси“
отчети по физическа подготовка, подготовка
по полицейска лична защита и стрелкова
подготовка и ги изпращат до АМВР (ЦБПС)
за изготвяне на обобщен отчет. В срок до
30 ноември АМВР (ЦБПС) изпраща обобщения отчет до ДЧР.
(4) В срок до 25 декември ДЧР изготвя
обобщен отчет за проведеното професионално
обучение по месторабота и го предоставя за
утвърждаване от главния секретар на МВР.
Чл. 55. Ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР могат да изготвят мотивирано
предложение до АМВР и ДЧР за промени в
учебно-плановата документация по реда на
чл. 9, ал. 2 и 3 и в Каталога на курсовете за
професионално обучение по реда на чл. 7, ал. 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Служителите от МВР се изпращат на
професионално обучение в други национални
или чуждестранни обучаващи институции със
заповед на министъра на вътрешните работи,
която определя вида, условията, мястото,
формата и срока на обучението.
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§ 2. В изпълнение на международни договори и спогодби служителите от МВР се
изпращат за професионално обучение в обучаващите институции на МВР със заповед на
главния секретар на МВР.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 33, т. 9 и чл. 170, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1011
от 2006 г. за професионалното обучение на
служителите от Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм.,
бр. 9 от 2008 г.).
§ 5. Методическо ръководство и контрол
по изпълнение на наредбата се осъществява
от дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
Министър:
Цветлин Йовчев
5215

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2
от 23 юли 2014 г.

за класификация на отпадъците
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за класификация на отпадъците по
видове и свойства.
Чл. 2. Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със
Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за вещества, предмети или части от предмети, съответстващи на определението за отпадъци
по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.
(2) Наредбата не се прилага за отпадъците
по чл. 2, ал. 2 ЗУО.
Чл. 4. (1) Причинителят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците, образувани
в резултат от дейността му, като предприеме
всички необходими действия по реда на тази
наредба.
(2) Причинителят на отпадъци извършва
нова класификация на отпадъците при промяна на суровините и/или технологичните
процеси, която води до изменение на състава
и свойствата на отпадъка.
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(3) При промяна на актуалното състояние
на причинителя на отпадъка по търговския
регистър не се извършва нова класификация
на отпадъка освен в случаите по ал. 2.
(4) Когато причинителят на отпадъка е
неизвестен, класификацията на отпадъка се
извършва от лицето, в чието владение се
намира отпадъкът.
(5) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага
за причинителите на домакински отпадъци,
както и на подобните на домакински отпадъци, образувани от търговски обекти и
административни сгради.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КЛАСИФИК АЦИЯ
НА ОТПАДЪЦИТЕ
Раздел I
Ред за класификация на отпадъците
Чл. 5. (1) Класификацията на отпадъците се извършва чрез избор на шестцифрен
код, посочен в списъка на отпадъците по
приложение № 1, при спазване на следната
последователност:
1. проверяват се групите от 01 до 12 и от 17
до 20, като проверката не включва отпадъците
с кодове, завършващи на „99“;
2. при отсъствие на подходящ код за отпадъка от изброените в т. 1 групи се проверяват
групите 13, 14 и 15;
3. в случай че нито един от кодовете от
изброените в т. 1 и 2 групи не може да се
приложи за съответния отпадък, се проверява
група 16;
4. ако липсва подходящ код за отпадъка и
в група 16, се използва кодът, завършващ на
„99“ – „отпадъци, неупоменати другаде“ от
групата, определена в съответствие с произхода на отпадъка по т. 1.
(2) При наличие на огледални кодове отпадъкът се класифицира с кода, отбелязан
със знак звезда (*), освен ако се докаже, че
отпадъкът не притежава опасни свойства.
Чл. 6. (1) Като опасни се класифицират
отпадъците, когато са:
1. отбелязани със знак звезда (*) в списъка
на отпадъците по приложение № 1;
2. определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното
движение на опасните отпадъци и тяхното
обезвреждане, ратифицирана със Закон за
ратифициране на Конвенцията за контрол
на трансграничното дви жение на опасни
отпадъци и тяхното обезвреждане (ДВ, бр. 8
от 1996 г.).
(2) Отпадъците се класифицират като опасни и в случаите, в които отговарят на едно
или повече от следните условия:
1. притежават едно или повече от свойствата
от Н 1 до Н 15, изброени в приложение № 3
от ЗУО, като по отношение на свойствата от
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Н 3 до Н 8, Н 10, Н 11 и Н 13 притежават една
или повече от характеристиките, посочени в
приложение № 2;
2. изброени са в приложение № 3, част I
и притежават едно или повече от свойствата,
посочени в приложение № 3 от ЗУО;
3. изброени са в приложение № 3, част II,
съдържат един или повече от компонентите,
посочени в приложение № 4, и концентрацията
на опасни вещества в тях е:
а) такава, че отпадъците проявяват едно
или повече от свойствата по приложение № 3
от ЗУО;
б) по-голяма или равна от посочените
в приложение № 2 гранични стойности за
свойствата от Н 4 до Н 8, Н 10, Н 11 и Н 13,
а за Н 3 – по-малка или равна;
4. съществува съмнение, че притежават
едно или повече от свойствата по приложение
№ 3 от ЗУО.
Чл. 7. (1) За класифициране на отпадъците
лицата по чл. 4 са длъжни да представят за
всеки отпадък не по-късно от два месеца преди
образуването му в регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ), на чиято
територия се образува отпадъкът, следните
документи:
1. попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 в два
екземпляра с определен шестцифрен код на
отпадъка;
2. описание на технологичния процес, в
резултат на който се образува отпадъкът,
източник и произход на отпадъка, състав и
свойства на използваните при процеса суровини и материали;
3. информационни листове за безопасност
на химичните вещества и смеси, използвани
като изходни су ровини за технологичния
процес, в резултат на който се образу ва
отпадъкът, в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване
на Европейска агенция по химикалите, за
изменение на Директива 1999/45/ЕО и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО
на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/
ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (обн., OB, специално българско издание,
глава 13, том 60);
4. за състава и свойствата на отпадъка
от периодични издани я и литерат у ра, от
търговската мрежа, от други източници на
специализирана информация;
5. становище от регионалната здравна
инспекция (РЗИ) за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01.
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(2) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице може еднократно да изиска:
1. предоставяне на липсващи документи
по ал. 1 или предоставяне на допълнителна
информация с цел изясняване на произхода
на образувания отпадък;
2. с мотивирано становище отстраняване
на несъответствие между избрания код и вида
на отпадъка или характера на производството,
както и други нередовности в попълнения
работен лист по ал. 1, т. 1.
(3) В случаите по ал. 2 директорът на
РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява причинителя на отпадъци
в 15-дневен срок от датата на получаване на
документите по ал. 1.
(4) В 15-дневен срок от датата на получаване
на уведомлението по ал. 3 причинителят на
отпадъци предоставя липсващите документи
по ал. 1 и/или допълнителната информация и/
или работен лист с отстранени нередовности.
(5) В случай на необходимост за установяване на съответствието на отпадъка и характера на производството РИОСВ извършва
проверка намясто.
Чл. 8. (1) За издаване на становище по чл. 7,
ал. 1, т. 5 за класификацията на отпадъците
от подгрупа 18 01 причинителят на отпадъците представя в РЗИ, на чиято територия
се образува отпадъкът, документите по чл. 7,
ал. 1, т. 1 – 4.
(2) В случаите, когато се касае за дейности
по събиране и третиране на отпадъците на
територията на лечебните и здравните заведения, регионалната здравна инспекция
извършва проверка относно спазването на
изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО
и едновременно с издаването на становището
по ал. 1 издава и хигиенно заключение за
спазване на наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО в
случаите, когато такова заключение се изисква, но не е издадено до момента по искане
на причинителя на отпадъците.
(3) Становището по а л. 1 се издава в
30-дневен срок от получаване на документите.
Чл. 9. (1) Директорът на РИОСВ в 30-дневен
срок от датата на представяне на документите
по чл. 7, ал. 1 или 4 утвърждава работния
лист с подпис и печат.
(2) Единият екземпляр от работния лист се
връща на причинителя на отпадъка, а вторият
екземпляр се съхранява в РИОСВ.
Раздел II
Ред за класификация на отпадъците при
наличие на огледални кодове
Чл. 10. (1) При наличие на огледални кодове
причинителят може да класифицира отпадъка
с кода без знак звезда (*), като докаже, че
отпадъкът не притежава опасни свойства въз
основа на:
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1. документите по чл. 7, или
2. изпитване на отпадъка по реда на чл. 11.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 причинителят
може да класифицира отпадъка с кода без знак
звезда (*) по реда и в сроковете на чл. 7 и 8.
(3) Когато информацията, съдържаща се в
документите по чл. 7, ал. 1 , не е достатъчна
за класификация на отпадъка с кода без знак
звезда (*), причинителят:
1. класифицира отпадъка с кода, отбелязан
със знак звезда (*), или
2. доказва, че отпадъкът не притежава
опасни свойства по реда на чл. 11.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 отпадъкът запазва кода, отбелязан със знак звезда (*), до
приключване на процедурата за класификация
по реда на чл. 11.
Чл. 11. (1) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2
причинителят може да класифицира отпадъка
с кода без знак звезда (*), като докаже, че
отпадъкът не притежава опасни свойства въз
основа на изпитване на отпадъка:
1. за свойствата от Н 1 до Н 15 по приложение № 3 от ЗУО, или
2. по компонентите от С 1 до С 51 по
приложение № 4, чието съдържание би довело до свойство по приложение № 3 от ЗУО,
определящо конкретния отпадък като опасен.
(2) Причинителят може да преустанови
изпитването на отпадъка за свойства по
приложение № 3 от ЗУО или по компоненти
по приложение № 4, когато при изпитването
се докаже, че отпадъкът притежава едно или
повече от свойствата, изброени в приложение
№ 3 от ЗУО.
(3) В случаите по ал. 2 отпадъкът се класифицира с кода, отбелязан със знак звезда (*).
Чл. 12. (1) Вземането на проби и изпитването на отпадъците по чл. 11 се провежда
от акредитирани лаборатории за вземане на
проби и/или за изпитване на отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 7 ЗУО.
(2) Преди вземане на проби за изпитване се
изготвя план за вземане на пробите, с който
се определя количеството отпадък, което ще
се охарактеризира с взетите проби и за което
ще са валидни определените стойности на
параметрите.
Чл. 13. (1) Изпитването на отпадъците за
свойствата по приложение № 3 от ЗУО се
извършва по методите, посочени в Регламент
(ЕО) № 440/2008 на Комисията за определяне на методи за изпитване в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH) (OB L 142, 31.05.2008 г.)
или по приложения № 11, 12 и 14 на Наредбата
за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и
смеси, приета с ПМС № 182 от 2010 г. (ДВ,
бр. 68 от 2010 г.).
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(2) За к ласификаци я на отпадъцитe в
случаите по ал. 1 се прилагат критериите по
приложение № 1 от Наредбата за реда и начина
за класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и смеси или приложение I
към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(OB L 353, 31.12.2008 г.).
Чл. 14. (1) Министърът на околната среда
и водите утвърждава със заповед референтни
методи за вземане на проби и за изпитване на
отпадъците по компоненти, както и редa за
изготвяне и съгласуване на плана за вземане
на проби по чл. 12, ал. 2.
(2) Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед референтни методи за
вземане на проби и за изпитване на свойството
Н 9 „Инфекциозни“.
(3) Вземането на представителни проби
от отпадъци и последващото им изпитване
се извършва от изпитвателни лаборатории,
акредитирани като такива от Изпълнителна
агенция „Българска служба по акредитация“
или от друг национален орган по акредитация,
страна по многостранното споразумение на
Европейската агенция за акредитация.
(4) Вземането на проби от отпадъци и
последващото им изпитване се извършва съгласно съответните стандарти, като се спазва
следният приоритетен ред:
1. европейски стандарти, въведени като
български стандарти;
2. меж д у народни стан дар т и, въведени
като български стандарти, когато липсват
стандарти по т. 1;
3. български стандарти, когато липсват
стандарти по т. 1 и 2;
4. международни и национални стандарти
на други страни, когато липсват стандарти
по т. 1 – 3;
5. вътрешноведомствени методи, одобрени
от оторизирани институции за акредитация
на лаборатории, когато липсват стандарти
по т. 1 – 4.
Чл. 15. (1) В случаите по чл. 11 причинителят на отпадъци подава заявление до
министъра на околната среда и водите за
издаване на становище относно класификацията на отпадъка.
(2) Към заявлението по ал. 1 причинителят
на отпадъци прилага документите по чл. 7,
ал. 1, т. 2 – 5, оригинали на протоколите за
вземане на проби за анализ и на протоколите с резултатите от изпитване на отпадъка
по компонентите по приложение № 4 или
за свойствата по приложение № 3 от ЗУО и
обосновка за отпадане на необходимостта
от анализиране на отпадъка по определени
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компоненти по приложение № 4, както и на
невъзможността за притежаване на определени свойства по приложение № 3 от ЗУО
от отпадъка.
Чл. 16. (1) Министърът на околната среда
и водите или оправомощено от него лице в
15-дневен срок от подаване на заявлението
и документите по чл. 15 или от представяне
на допълнителната информация по чл. 18
изпраща документите на министъра на здраве
опазването за изготвяне на становище относно
класификацията на отпадъка.
(2) Министърът на здравеопазването или
оправомощено от него лице извършва оценка
за влиянието на отпадъка върху живота и
здравето на хората въз основа на резултатите от проведените по чл. 11 изпитвания на
физикохимичните и токсикологичните свойства от Н 1 до Н 13 и Н 15 или въз основа
на резултатите от изпитване на отпадъка по
компонентите от С 1 до С 51.
(3) Министърът на здравеопазването или
оправомощено от него лице в 30-дневен срок
от датата на получаване на документите по
чл. 15 или от представяне на допълнителната информация по чл. 18 изпраща писмено
становище до министъра на околната среда и
водите относно класификацията на отпадъка.
(4) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него лице извършва
оценка на екотоксикологичните свойства на
отпадъка въз основа на изпитването, проведено по реда на чл. 11.
Чл. 17. (1) Министърът на околната среда
и водите или оправомощено от него лице в
15-дневен срок след получаване на становището по чл. 16, ал. 3 и въз основа на оценката
по чл. 16, ал. 4 изпраща на причинителя на
отпадъка становище относно класификацията
на отпадъка.
(2) Въз основа на становището по ал. 1
причинителят на отпадъка представя в РИОСВ
попълнен работен лист за класификация на
отпадъците по приложение № 6 в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка.
Чл. 18. (1) Министърът на околната среда и
водите и/или министърът на здравеопазването
може да изисква от причинителя на отпадъци
допълнителна информация за уточняване на
класификацията на отпадъците, а в случаите
по чл. 11, ал. 1, т. 2 – допълнително изпитване
на отпадъка за наличие на свойствата Н 1,
Н 2, Н 9 и Н 14 по приложение № 3 от ЗУО.
(2) Сроковете по чл. 16 и 17 спират да текат
до получаване на допълнителната информация.
Раздел III
Ред за нова класификация на отпадъците
Чл. 19. (1) В случаите по чл. 4, ал. 2 не
по-късно от два месеца преди промяна на
суровините и/или технологичните процеси,
която води до изменение на състава и свой-
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ствата на отпадъка, причинителят на отпадъци представя в РИОСВ нови документи по
чл. 7, ал. 1.
(2) Проверката за установяване на съответствието на кода и свойствата с вида на
отпадъка и характера на производството, в
резултат на което се образува отпадъкът, се
извършва по реда на чл. 8 и 9.
(3) В 10-дневен срок от извършването на
нова класификация на отпадъка директорът
на РИОСВ уведомява изпълнителния директор
на ИАОС за настъпилата промяна.
Чл. 20. (1) В случаите по чл. 4, ал. 3 причинителят на отпадъка уведомява директора
на РИОСВ в 10-дневен срок от настъпилата
промяна.
(2) В 10-дневен срок от получаването на
уведомлението по ал. 1 директорът на РИОСВ
уведомява изпълнителния директор на ИАОС
за настъпилата промяна.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ ПРЕУСТАНОВЕНО ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Чл. 21. (1) В случай че даден отпадък престане да се образува и липсват източници, от
които би могъл да се образува, причинителят
на отпадъка подава уведомление по образец
съгласно приложение № 7 до директора на
РИОСВ, към което прилага работния лист
за класификация на отпадъка.
(2) В 30-дневен срок от получаване на
уведомлението по ал. 1 РИОСВ извършва
проверка на съответния обект за установяване на наличието на източници, от които би
могъл да се образува отпадъкът.
(3) Върху работния лист се отбелязва датата на извършване на проверката по ал. 2.
Работният лист се подписва от директора
на РИОСВ и се връща на лицето по ал. 1.
Аналогично отбелязване се извършва и върху
екземпляра на работния лист, съхраняван в
РИОСВ.
(4) Директорът на РИОСВ уведомява в
10-дневен срок изпълнителния директор на
ИАОС за обстоятелствата по ал. 3.
(5) Ди рек торът на РИОСВ с мо т иви рано
становище връща рабо т ни я лист на лицет о
по а л. 1, когат о образу ванет о на о т па д ъка
не е п реустановено и/и ли са на лице изт очниц и, о т кои т о би мог ъ л да се образу ва
о т па д ък ът.
(6) В сл у чай че образу ванет о на о т пад ъка по а л. 1 бъде въ зобновено и ли п ри
п роверка на РИОСВ бъде констат и рано, че
не е п реустановено негово т о образу ване,
п ри чи ни т ел я т на о т па д ъка е д л ъжен да
извърши отново к ласификаци я на отпадъка
по реда на ч л. 7.
Чл. 22. (1) Министърът на околната среда и
водите уведомява в 10-дневен срок директора
на РИОСВ по местонахождение на обекта
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и изпълнителния директор на ИАОС след
издаването на решение по чл. 4, ал. 2 или
чл. 5, ал. 2 ЗУО.
(2) След получаване на уведомлението по
ал. 1 върху екземпляра на работния лист,
съхраняван в РИОСВ, се отбелязва датата,
от която е преустановено образуването на
отпадъка, т.е. датата на издаване на решението по чл. 4, ал. 2 или чл. 5, ал. 2 ЗУО, и се
подписва от директора на РИОСВ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Огледални кодове“ са една или повече
двойки кодове в една и съща подгрупа от
списъка по приложение № 1, при които:
а) отпадъкът, съдържащ опасни вещества,
е класифициран като опасен и е отбелязан
със знак звезда (*);
б) същият отпадък, който не съдържа
опасни вещества, не е класифициран като
опасен и не е отбелязан със знак звезда (*).
2. „Опасни химични вещества“ са химичните вещества, определени в § 1, т. 6 на Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси.
3. „Тежки метали“ са елементите в метална форма и/или съединенията на антимон,
арсен, кадмий, хром (VI), мед, олово, живак,
никел, селен, телур, талий и калай, доколкото
са класифицирани като опасни.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
§ 3. Наредбата отменя Наредба № 3 от
20 04 г. за к ласифи к а ц и я на о т па д ъц и т е,
издадена от министъра на околната среда
и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 23 от 2012 г.).
§ 4. Ут върден и т е рабо т н и л ис т ове по
Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на
отпадъците запазват своето действие до преустановяване на образуването на отпадъка
или до извършване на нова класификация на
същия отпадък или до издаване на решение
по чл. 4, ал. 2 или чл. 5, ал. 2 ЗУО.
§ 5. В 10-дневен срок от влизане в сила
на наредбата министърът на околната среда
и водите уведомява директорите на РИОСВ
по местонахождение на обектите и изпълнителния директор на ИАОС за издадените
до момента решения по чл. 4, ал. 2 и чл. 5,
ал. 2 ЗУО.
Министър на околната среда и водите:
Станислав Анастасов
Министър на здравеопазването:
Таня Андреева
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1
Списък на отпадъците (1)
Код на
отпадъка

Наименование на отпадъка

1

2

1

Отпадъци от проучване, разкриване,
добив, физично и химично преработване на подземни богатства

01 01

Отпадъци от разкриване и добив на
полезни изкопаеми

01 01 01

отпадъци от разкриване и добив на
метални полезни изкопаеми

01 01 02

отпадъци от разкриване и добив на
неметални полезни изкопаеми

01 03

Отпадъци от физично и химично
преработване на метални полезни
изкопаеми

01 03 04 * отпадъци, генериращи киселини, от
обогатяване на сулфидни руди
01 03 05 * други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества
01 03 06

отпадъци от обогатяване, различни
от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05

01 03 07 * други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни
вещества
01 03 08

п ра х и п ра хо о бра зн и о т па д ъц и,
различни от упоменатите в 01 03 07

01 03 09

червен шлам от производството на
алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07

01 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 04

Отпадъци от физично и химично
преработване на неметални полезни
изкопаеми

01 04 07 * отпадъци от физично и химично
преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни
вещества
01 04 08

отпадъчен дребен чакъл/баластра
и раздробени скални материали,
различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 09

отпадъчни пясъци и глини

01 04 10

п ра х и п ра хо о бра зн и о т па д ъц и,
различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 11

отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни
от упоменатите в 01 04 07

01 04 12

отпадъци от преработване и други
отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни
от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11

01 04 13

отпадъци от рязане и дялане на
ск а л н и мат ериа л и, ра з л и ч н и о т
упоменатите в 01 04 07
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01 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 02 04

01 05

Промивни сонда ж ни течности и
други отпадъци от сондиране

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

02 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 05 04

сондажни течности от промиване със
свежа вода и отпадъци от сондиране

02 03

Отпадъци от производство и пре
работване на плодове, зеленчуци,
зърнени култури, хранителни масла,
какао, кафе, чай и тютюн; произ
водство на консерви; култивиране
на дрожди и екстракти от дрожди,
производство и ферментаци я на
меласа

02 03 01

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/
разделяне

02 03 02

отпадъци от консерванти

02 03 03

отпадъци от екстракция с разтворители

02 03 04

материали, негодни за консумация
или преработване

02 03 05

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

02 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 04

Отпадъци от производство на захар

02 04 01

почва от измиване и почистване на
захарно цвекло

02 04 02

нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)

02 04 03

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

01 05 05 * п ром и вн и сон да ж н и т еч нос т и и
отпадъци от сондиране, съдържащи
нефтопродукти
01 05 06 * п ром и вн и сон да ж н и т еч нос т и и
други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества
01 05 07

01 05 08

п ром и вн и сон да ж н и т еч нос т и и
отпадъци от сондиране, съдържащи
барит, различни от упоменатите в
01 05 05 и 01 05 06
п ром и вн и сон да ж н и т еч нос т и и
отпадъци от сондиране, съдържащи
хлориди, различни от упоменатите
в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

2

Отпадъци от селското стопанство
(овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури,
горско, ловно и рибно стопанство,
производство и преработване на хранителни продукти

02 01

Отпадъци от селското стопанство
(овощарство, цветарство и гради
нарство), горско, ловно и рибно
стопанство

02 01 01

утайки от измиване и почистване

02 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 01 02

отпадъци от животински тъкани

02 05

02 01 03

отпадъци от растителни тъкани

Отпадъци от млекопреработвател
ната промишленост

02 01 04

отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)

02 05 01

материали, негодни за консумация
или преработване

02 01 06

животински изпражнения, урина и
тор (включително използвана слама),
отпадъчни води, разделно събирани
и пречиствани извън мястото на
образуването им

02 05 02

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

02 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 06

Отпадъци от производството на
тестени и сладкарски изделия

02 01 07

отпадъци от горското стопанство

02 06 01

02 01 08 * агрохимични отпадъци, съдържащи
опасни вещества

материали, негодни за консумация
или преработване

02 06 02

отпадъци от консерванти

02 01 09

агрохимични отпадъци, различни
от упоменатите в 02 01 08

02 06 03

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

02 01 10

метални отпадъци

02 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 07

02 02

Отпадъци от производство и пре
работване на месо, риба и други
хранителни продукти от животински
произход

Отпадъци от производство на ал
кохолни и безалкохолни напитки (с
изключение на кафе, чай и какао)

02 07 01

отпадъци от измиване, почистване и
механично раздробяване на суровини

02 02 01

утайки от измиване и почистване

02 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

02 02 02

отпадъци от животински тъкани

02 07 03

отпадъци от химично обработване

02 02 03

материали, негодни за консумация
или преработване

02 07 04

материали, негодни за консумация
или преработване
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02 07 05

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им

02 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

3

Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости
и мебели, целулоза, хартия и картон

03 01

Отпадъци от преработване на дър
весина и от производството на плос
кости и мебели

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

03 01 04 * т риц и, та лаш, изрезк и, парчета,
дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни
вещества
03 01 05

ВЕСТНИК

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости
и фурнири, различни от упоменатите
в 03 01 04

03 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

03 02

Отпадъци от консервация на дър
весина

03 02 01 * нехалогенирани органични консерванти за дървесина
03 02 02 * халогенирани органични консерванти за дървесина
03 02 03 * органометални консерванти за дървесина
03 02 04 * неорганични консерванти за дървесина
03 02 05 * други консерванти за дървесина,
съдържащи опасни вещества

1
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03 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

4

Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост

04 01

Отпадъци от кожарската и кожу
харската промишленост

04 01 01

леш и изрезки от варосвани кожи

04 01 02

отпадъци от варосване на кожа

04 01 03 * отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза
04 01 04

дъбилни разтвори, съдържащи хром

04 01 05

дъбилни разтвори, несъдържащи
хром

04 01 06

утайки, в частност от пречистване
на отпадъчни води на мястото на
образуване, съдържащи хром

04 01 07

утайки, в частност от пречистване
на отпадъчни води на мястото на
образуване, несъдържащи хром

04 01 08

отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки,
изрезки, прах от шлайфане на кожа)

04 01 09

отпадъци от апретиране, крайна
завършваща обработка на кожи

04 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

04 02

Отпадъци от текстилната промиш
леност

04 02 09

отпа дъци от смесени материа ли
(импрегниран текстил, еластомер,
пластомер)

04 02 10

органични вещества от природни
суровини (напр. мазнини, восъци)

03 02 99

отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде

03 03

Отпадъци от производство и прера
ботване на целулоза, хартия и картон

04 02 14 * отпадъци от апретиране, крайна
завършваща обработка, съдържащи
органични разтворители

03 03 01

отпадъчни кори и дървесина

03 03 02

утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)

04 02 15

03 03 05

утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия

04 02 16 * багрила и пигменти, съдържащи
опасни вещества

03 03 07

механично отделени отпадъци от
процеса на получаване на целулоза
чрез развлакняване на отпадъчна
хартия и картон

04 02 17

03 03 08

отпадъци от сортиране на хартия и
картон, предназначени за рециклиране

03 03 09

отпадъчен шлам, съдържащ вар

03 03 10

отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна,
пълнители и покривни материали

03 03 11

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им,
различни от упоменатите в 03 03 10

отпадъци от апретиране, крайна
завършваща обработка, различни
от упоменатите в 04 02 14

багрила и пигменти, различни от
упоменатите в 04 02 16

04 02 19 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
съдържащи опасни вещества
04 02 20

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 04 02 19

04 02 21

отпадъци от необработени текстилни
влакна

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни
влакна

04 02 99

отпадъци, неупоменати другаде
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05 01

2
Отпадъци от рафиниране на нефт,
пречистване на природен газ и пиролиза на въглища
Отпадъци от рафиниране на нефт

05 01 02 * утайки от обезсоляване
05 01 03 * дънни утайки от резервоари
05 01 04 * кисели утайки от алкилиране
05 01 05 * разливи от нефт и нефтопродукти
05 01 06 * утайки от нефтопродукти, получени
от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване
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06 01 04 * фосфорна и фосфориста киселина
06 01 05 * азотна и азотиста киселина
06 01 06 * други киселини
06 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 02

Отпадъци от производство, формули
ране, доставяне и употреба на основи

06 02 01 * калциев хидроксид
06 02 03 * амониев хидроксид
06 02 04 * натриев и калиев хидроксид
06 02 05 * други основи

05 01 07 * кисели катрани

06 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 01 08 * други катрани

06 03

Отпадъци от производство, формули
ране, доставяне и употреба на соли
и техни разтвори и метални оксиди

05 01 09 * утайки, получени от пречистване
на отпадъчни води на мястото на
образуването им, съдържащи опасни
вещества
05 01 10

утайки, получени от пречистване
на отпадъчни води на мястото на
образуването им, различни от упоменатите в 05 01 09

05 01 11 * отпадъци от пречистване на горива
с основи
05 01 12 * нефтопродукти, съдържащи киселини

06 03 11 * твърди соли и разтвори, съдържащи
цианиди
06 03 13 * твърди соли и разтвори, съдържащи
тежки метали
06 03 14

твърди соли и разтвори, различни
от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13

06 03 15 * метални оксиди, съдържащи тежки
метали
06 03 16

05 01 13

утайки от пречистване на захранваща
вода за котли

метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15

06 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 01 14

отпадъци от охлаждащи колони

06 04

Металсъдържащи отпадъци, различ
ни от упоменатите в 06 03

05 01 15 * отпадъчни филтруващи глини
05 01 16

отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт

06 04 03 * отпадъци, съдържащи арсен

05 01 17

битум

05 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 04 05 * отпадъци, съдържащи други тежки
метали

05 06

Отпадъци от пиролиза на въглища

06 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 05

Утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване

05 06 01 * кисели катрани

06 04 04 * отпадъци, съдържащи живак

05 06 03 * други катрани
05 06 04

отпадъци от охлаждащи колони

05 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 07

Отпадъци от пречистване и транс
портиране на природен газ

06 05 02 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
съдържащи опасни вещества
06 05 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 06 05 02

06 06

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
химични вещества и смеси, съдър
жащи сяра, от химични процеси с
участие на сяра и от процеси на
десулфуризация

05 07 01 * отпадъци, съдържащи живак
05 07 02

отпадъци, съдържащи сяра

05 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

6

Отпадъци от неорганични химични
процеси

06 01

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
киселини

06 01 01 * сярна и серниста киселина

06 06 02 * отпадъци, съдържащи опасни сулфиди
06 06 03

отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02

06 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 01 02 * солна киселина
06 01 03 * флуороводородна киселина
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Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
халогенни елементи и от химични
процеси с у частие на ха логенни
елементи
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06 13 02 * отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)
06 13 03

индустриални сажди

06 13 04 * отпадъци от производство на азбест

06 07 01 * отпадъци от електролиза, съдържащи азбест

06 13 05 * сажди/нагар
06 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 07 02 * активен въглен от производство на
хлор

7

Отпадъци от органични химични
процеси

06 07 03 * утайки от бариев сулфат, съдържащи
живак

07 01

Отпадъци от производство, фор
м улиране, доставяне и у потреба
на химични вещества и смеси от
основния органичен синтез

06 07 04 * разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод
06 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 08

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
силиций и силициеви производни
съединения

06 08 02 * отпадъци, съдържащи опасни силикони
06 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 09

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
химични вещества и смеси, съдър
жащи фосфор, и от химични процеси
с участие на фосфор

06 09 02

шлака, съдържаща фосфор

06 09 03 * отпадъци от реакции на основата на
калций, съдържащи или замърсени
с опасни вещества
06 09 04

отпадъци от реакции на основата на
калций, различни от упоменатите
в 06 09 03

06 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 10

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
химични вещества и смеси, съдър
жащи азот, от химични процеси с
участие на азот и от производство
на торове

06 10 02 * отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 01 01 * промивни води и матерни луги
07 01 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни
луги
07 01 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 01 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 01 08 * дру ги остат ъци от дестилаци я и
остатъци от реакции
07 01 09 * халогенирани утайки от филтруване
и отработени абсорбенти
07 01 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 01 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
съдържащи опасни вещества
07 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 01 11

07 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 02

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
пластмаси, синтетичен кау чу к и
изкуствени влакна

07 02 01 * промивни води и матерни луги
07 02 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни
луги

06 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 02 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

06 11

Отпадъци от производство на не
органични пигменти и оцветители

07 02 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

06 11 01

отпадъци от реакции на основата
на калций при производството на
титанов диоксид

07 02 08 * други утайки от дестилация и остатъци от реакции

06 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 02 09 * халогенирани утайки от филтруване
и отработени абсорбенти

06 13

Отпадъци от неорганични химиче
ски процеси, неупоменати другаде

07 02 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

06 13 01 * неорганични смеси за растителна
защита, консерванти за дървесина
и други биоциди

07 02 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
съдържащи опасни вещества
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07 02 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 02 11

07 02 13

отпадъци от пластмаси

07 02 14 * отпадъци от добавки, съдържащи
опасни вещества
07 02 15

отпадъци от добавки, различни от
упоменатите в 07 02 14

07 02 16 * отпадъци, съдържащи опасни силикони

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 6 3
2

07 04 09 * халогенирани утайки от филтруване
и отработени абсорбенти
07 04 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 04 11 * утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им,
съдържащи опасни вещества
07 04 12

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им,
различни от упоменатите в 07 04 11

07 04 13 * твърди отпадъци, съдържащи опасни
вещества

07 02 17

отпа дъци, съдържащи силикони,
различни от упоменатите в 07 02 16

07 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 03

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
органични багрила и пигменти (с
изключение на 06 11)

07 05

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
фармацевтични продукти

07 05 01 * промивни води и матерни луги

07 03 01 * промивни води и матерни луги
07 03 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни
луги
07 03 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 03 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 03 08 * дру ги остат ъци от дестилаци я и
остатъци от реакции
07 03 09 * халогенирани утайки от филтруване
и отработени абсорбенти
07 03 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 03 11 * утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им,
съдържащи опасни вещества
07 03 12

утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуването им,
различни от упоменатите в 07 03 11

07 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 04

Отпадъци от производство, фор
м улиране, доставяне и у потреба
на органични смеси за растителна
защита (с изключение на 02 01 08 и
02 01 09), смеси за консервация на
дървесина (с изключение на 03 02)
и други биоциди

07 04 01 * промивни води и матерни луги
07 04 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни
луги

07 05 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни
луги
07 05 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 05 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 05 08 * дру ги остат ъци от дестилаци я и
остатъци от реакции
07 05 09 * халогенирани утайки от филтруване
и отработени абсорбенти
07 05 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 05 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
съдържащи опасни вещества
07 05 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 05 11

07 05 13 * твърди отпадъци, съдържащи опасни
вещества
07 05 14

твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13

07 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 06

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
мазнини, смазки, сапуни, перилни и
почистващи смеси, дезинфекциращи
средства и козметични продукти

07 06 01 * промивни води и матерни луги

07 04 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни
луги

07 04 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 08 * дру ги остат ъци от дестилаци я и
остатъци от реакции

07 06 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
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07 06 08 * дру ги остат ъци от дестилаци я и
остатъци от реакции

08 01 14

07 06 09 * халогенирани утайки от филтруване
и отработени абсорбенти

08 01 15 * утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества

07 06 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 06 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
съдържащи опасни вещества
07 06 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 06 11

07 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 07

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
химични вещества и смеси с висока
степен на чистота и химични про
дукти, неупоменати другаде

07 07 01 * промивни води и матерни луги

08 01 16

утайки от бои или лакове, различни
от упоменатите в 08 01 13

утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от
упоменатите в 08 01 15

08 01 17 * отпадъци от отстраняване на бои
или лакове, съдържащи органични
ра з т вори т ел и и л и д ру г и опасн и
вещества
08 01 18

отпадъци от отстраняване на бои
или лакове, различни от упоменатите
в 08 01 17

08 01 19 * водни суспензии, съдържащи бои
или лакове, съдържащи органични
ра з т вори т ел и и л и д ру г и опасн и
вещества

07 07 03 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни
луги

08 01 20

07 07 04 * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

08 01 21 * отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове

07 07 07 * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

08 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 02

Отпадъци от производство, формули
ране, доставяне и употреба на други
покривни материали (включително
керамични материали)

07 07 08 * дру ги остат ъци от дестилаци я и
остатъци от реакции
07 07 09 * халогенирани утайки от филтруване
и отработени абсорбенти

водни суспензии, съдържащи бои или
лакове, различни от упоменатите в
08 01 19

08 02 01

отпадъчни покривни прахове

07 07 10 * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

08 02 02

утайки от воден разтвор, съдържащи
керамични материали

07 07 11 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
съдържащи опасни вещества

08 02 03

водни суспензии, съдържащи керамични материали

08 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 03

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
печатарски мастила

08 03 07

утайки от воден разтвор, съдържащи
печатарски мастила

08 03 08

отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила

07 07 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 07 07 11

07 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

8

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на
покрития (бои, лакове, стъкловидни
емайли), лепила/адхезиви, уплътняващи материали и печатарски мастила

08 01

Отпадъци от производство, фор
мулиране, доставяне, употреба и
отстраняване на бои и лакове

08 01 11 * отпадъчни бои и лакове, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества
08 01 12

отпадъчни бои и лакове, различни
от упоменатите в 08 01 11

08 01 13 * утайки от бои или лакове, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества

08 03 12 * отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
08 03 13

отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12

08 03 14 * утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
08 03 15

утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14

08 03 16 * отпадъчни разтвори от ецване/гравиране
08 03 17 * отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества
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отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17

08 03 19 * диспергирани масла
08 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 04

Отпадъци от производство, форму
лиране, доставяне и употреба на
лепила/адхезиви и у плътняващи
материали (включително водоне
пропускливи продукти)

08 04 09 * отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества
08 04 10

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от
упоменатите в 08 04 09

08 04 11 * утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи
органични разтворители или други
опасни вещества
08 04 12

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от
упоменатите в 08 04 11

08 04 13 * утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни
вещества
08 04 14

утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътн яващи материа ли, различни от
упоменатите в 08 04 13

08 04 15 * отпадъчни води, съдържащи лепила/
адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 04 16

ВЕСТНИК

отпадъчни води, съдържащи лепила/
адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в
08 04 15

08 04 17 * масло от дървесна смола/колофон
08 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 05

Отпадъци, неупоменати другаде в
група 08

1

Отпадъци от фотографската промишленост

09 01

Отпадъци от фотографската про
мишленост

09 01 01 * разтвори от проявител и активатор
на водна основа
09 01 02 * разтвори от офсетов проявител на
водна основа
09 01 03 * разтвори от проявител на основата
на разтворители

2

09 01 04 * фиксиращи разтвори
09 01 05 * избелващи разтвори и избелващи
фиксиращи разтвори
09 01 06 * отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци
на мястото на образуване
09 01 07

фотографски филми и фотохартия,
съдържащи сребро или сребърни
съединения

09 01 08

фотографски филми и фотохартия,
несъдържащи сребро или сребърни
съединения

09 01 10

фотоапарати за еднократна употреба
без батерии

09 01 11 * фотоапарати за еднократна употреба,
съдържащи батерии, включени в 16
06 01, 16 06 02 или 16 06 03
09 01 12

фотоапарати за еднократна употреба,
съдържащи батерии, различни от
упоменатите в 09 01 11

09 01 13 * отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро на мястото на
образуване, различни от упоменатите
в 09 01 06
09 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10

Отпадъци от термични процеси

10 01

Отпадъци от електроцентрали и
други горивни инсталации (с изклю
чение на група 19)

10 01 01

сгу рия, шлака и дънна пепел от
котли (с изключение на пепел от
котли, упомената в 10 01 04)

10 01 02

увлечена/летяща пепел от изгаряне
на въглища

10 01 03

увлечена/летяща пепел от изгаряне
на торф и необработена дървесина

10 01 04 * увлечена/летяща пепел и пепел от
котли за изгаряне на течно гориво
10 01 05

т върди от па д ъци от реак ции на
основата на калций, получени при
десулфуризация на отпадъчни газове

10 01 07

отпадъчни утайки от реакции на
основата на калций, получени при
десулфуризация на отпадъчни газове

08 05 01 * отпадъчни изоцианати
9
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10 01 09 * сярна киселина
10 01 13 * у влечена/летяща пепел от ем улгирани въглеводороди, използвани
като гориво
10 01 14 * сгу рия, шлака и дънна пепел от
п роцеси на съвмест но изгаряне,
съдържащи опасни вещества
10 01 15

сгу рия, шлака и дънна пепел от
п роцеси на съвмест но изгаряне,
различни от упоменатите в 10 01 14
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10 01 16 * увлечена/летяща пепел от процеси
на съвместно изгаряне, съдържаща
опасни вещества

10 03

Отпадъци от пирометалургия на
алуминий

10 01 17

10 03 02

аноден скрап

10 03 04 * шлаки от първия етап на производство

увлечена/летяща пепел от процеси
на съвместно изгаряне, различна от
упоменатите в 10 01 16

10 01 18 * отпадъци от пречистване на газове,
съдържащи опасни вещества
10 01 19

отпадъци от пречистване на газове,
различни от упоменатите в 10 01 05,
10 01 07 и 10 01 18

10 03 05

отпадъчен алуминиев оксид

10 03 08 * солеви шлаки от втория етап на
производство
10 03 09 * черни дроси/шлаки от втория етап
на производство

10 01 20 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
съдържащи опасни вещества

10 03 15 * лек и ш ла к и, въ зп ламеним и и ли
отделящи запалими газове в опасни
количества при контакт с вода

10 01 21

10 03 16

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 10 01 20

10 01 22 * утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни
вещества
10 01 23

леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15

10 03 17 * отпадъци от производство на аноди,
съдържащи катран
10 03 18

отпадъци от производство на аноди,
съдържащи въглерод, различни от
упоменатите в 10 03 17

утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от
упоменатите в 10 01 22

10 03 19 * прах от отпадъчни газове, съдържащ
опасни вещества

10 01 24

пясъци от горене в кипящ слой

10 03 20

10 01 25

отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали,
изгарящи въглища

10 01 26

отпадъци от пречистване на охлаждащи води

10 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 02

Отпадъци от производство на чугун
и стомана

10 02 01

отпадъци от преработване на шлака

10 02 02

непреработвана шлака

10 02 07 * твърди отпадъци от пречистване
на отпадъчни газове, съдържащи
опасни вещества
10 02 08

твърди отпадъци от пречистване
на отпадъчни газове, различни от
упоменатите в 10 02 07

10 02 10

нагар/окалина

10 02 11 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
10 02 12

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 02 11

10 02 13 * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи
опасни вещества
10 02 14

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни
от упоменатите в 10 02 13

10 02 15

други утайки и филтърен кек

10 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

прах от отпадъчни газове, различен
от упоменатия в 10 03 19

10 03 21 * други частици и прах (включително
от топкови мелници), съдържащи
опасни вещества
10 03 22

други частици и прах (включително
от топкови мелници), различни от
упоменатите в 10 03 21

10 03 23 * твърди отпадъци от пречистване
на отпадъчни газове, съдържащи
опасни вещества
10 03 24

твърди отпадъци от пречистване
на отпадъчни газове, различни от
упоменатите в 10 03 23

10 03 25 * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи
опасни вещества
10 03 26

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни
от упоменатите в 10 03 25

10 03 27 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
10 03 28

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 03 27

10 03 29 * отпадъци от преработване на солеви
шлаки и черни дроси, съдържащи
опасни вещества
10 03 30

отпадъци от преработване на солеви
шлаки и черни дроси, различни от
упоменатите в 10 03 29

10 03 99

отпадъци, неупоменати другаде
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Отпадъци от пирометалургия на
оловото

10 04 01 * шлаки от първия и втория етап на
производство
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10 06 09 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 06 10

10 04 02 * дроси и леки шлаки от първия и
втория етап на производство

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 06 09

10 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 04 03 * калциев арсенат

10 07

Отпадъци от пирометалургия на
злато, сребро и платина

10 04 05 * други частици и прах

10 07 01

10 04 06 * твърди отпадъци от пречистване
на газове

шлаки от първия и втория етап на
производство

10 07 02

10 04 07 * утайки и филтърен кек от пречистване на газове

дроси и леки шлаки от първия и
втория етап на производство

10 07 03

10 04 09 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

твърди отпадъци от пречистване
на газове

10 07 04

други частици и прах

10 04 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 04 09

10 07 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 05

Отпадъци от пирометалургия на
цинка

10 05 01

шлаки от първия и втория етап на
производство

10 04 04 * прах от отпадъчни газове

10 05 03 * прах от отпадъчни газове
10 05 04

други частици и прах

10 05 05 * твърди отпадъци от пречистване
на газове
10 05 06 * утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 05 08 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 05 09

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 05 08

10 05 10 * дроси и леки шлаки, възпламеними
или отделящи запалими газове в
опасни количества при контакт с вода

10 07 07 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 07 08

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 07 07

10 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 08

Отпадъци от пирометалургия на
други цветни метали

10 08 04

частици и прах

10 08 08 * солеви шлаки от първия и втория
етап на производство
10 08 09

други шлаки

10 08 10 * дроси и леки шлаки, възпламеними
или отделящи запалими газове в
опасни количества при контакт с вода
10 08 11

дроси и леки шлаки, различни от
упоменатите в 10 08 10

10 08 12 * отпадъци от производство на аноди,
съдържащи катран
10 08 13

отпадъци от производство на аноди,
съдържащи въглерод, различни от
упоменатите в 10 08 12

отпадъци, неупоменати другаде

10 08 14

аноден скрап

10 06

Отпадъци от пирометалургия на
медта

10 06 01

шлаки от първия и втория етап на
производство

10 08 15 * прах от отпадъчни газове, съдържащ
опасни вещества

10 06 02

дроси и леки фракции от първия и
втория етап на производство

10 05 11

дроси и леки шлаки, различни от
упоменатите в 10 05 10

10 05 99

10 08 16

прах от отпадъчни газове, различен
от упоменатия в 10 08 15

10 06 03 * прах от отпадъчни газове

10 08 17 * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи
опасни вещества

10 06 04

10 08 18

други частици и прах

10 06 06 * твърди отпадъци от пречистване
на газове

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни
от упоменатите в 10 08 17

10 06 07 * утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 08 19 * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
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10 08 20

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите
в 10 08 19

10 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 09

Отпадъци от леене на черни метали

10 09 03

шлака от пещи

10 09 05 * неизползвани отпадъчни леярски
сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
10 09 06

неизползвани отпадъчни леярски
сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 66
2

10 10 11 * други частици, съдържащи опасни
вещества
10 10 12

други частици, различни от упоменатите в 10 10 11

10 10 13 * о т па д ъч н и свързва щ и вещес т ва,
съдържащи опасни вещества
10 10 14

о т па д ъч н и свързва щ и вещес т ва,
различни от упоменатите в 10 10 13

10 10 15 * отпадъчни индикатори на пукнатини,
съдържащи опасни вещества
10 10 16

отпадъчни индикатори на пукнатини,
различни от упоменатите в 10 10 15

10 09 07 * използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 11

Отпадъци от производството на
стъкло и продукти от стъкло

10 09 08

10 11 03

отпадъчни материали на основата
на стъклени влакна

10 11 05

прахови частици и прах

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни
от упоменатите в 10 09 07

10 09 09 * прах от отпадъчни газове, съдържащ
опасни вещества
10 09 10

прах от отпадъчни газове, различен
от упоменатия в 10 09 09

10 11 09 * отпадъчна смес преди термично
обрабо т ва не, съд ържа ща опасни
вещества
10 11 10

10 09 11 * други частици, съдържащи опасни
вещества
10 09 12

други частици, различни от упоменатите в 10 09 11

10 09 13 * отпадъчни свързващи материали,
съдържащи опасни вещества
10 09 14

отпадъчни свързващи материали,
различни от упоменатите в 10 09 13

10 09 15 * отпадъчни индикатори на пукнатини,
съдържащи опасни вещества
10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини,
различни от упоменатите в 10 09 15

10 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 10

Отпадъци от леене на цветни метали

10 10 03

шлака от пещи

10 10 05 * неизползвани отпадъчни леярски
сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
10 10 06

неизползвани отпадъчни леярски
сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05

10 10 07 * използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества
10 10 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни
от упоменатите в 10 10 07

10 10 09 * прах от отпадъчни газове, съдържащ
опасни вещества
10 10 10

прах от отпадъчни газове, различен
от упоменатия в 10 10 09

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата
в 10 11 09

10 11 11 * отпадъчно ст ък ло под форма на
малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например
от катодни електроннолъчеви тръби)
10 11 12

отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11

10 11 13 * утайки от полиране и шлифоване на
стъкло, съдържащи опасни вещества
10 11 14

утайки от полиране и шлифоване
на стъкло, различни от упоменатите
в 10 11 13

10 11 15 * твърди отпадъци от пречистване
на отпадъчни газове, съдържащи
опасни вещества
10 11 16

твърди отпадъци от пречистване
на отпадъчни газове, различни от
упоменатите в 10 11 15

10 11 17 * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи
опасни вещества
10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни
от упоменатите в 10 11 17

10 11 19 * твърди отпадъци от пречистване на
отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на
отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите
в 10 11 19

10 11 99

отпадъци, неупоменати другаде
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10 12

Отпадъци от производство на ке
рамични изделия, тухли, керемиди,
плочки и строителни материали

10 12 01

отпадъчна смес преди термично
обработване

10 12 03

прахови частици и прах

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 12 06

отпадъчни леярски форми

10 12 08

отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни
материали (след термично обработване )

10 12 09 * твърди отпадъци от пречистване
на отпадъчни газове, съдържащи
опасни вещества
10 12 10

твърди отпадъци от пречистване
на отпадъчни газове, различни от
упоменатите в 10 12 09

10 12 11 * отпадъци от глазиране, съдържащи
тежки метали
10 12 12
10 12 13

ВЕСТНИК

отпадъци от глазиране, различни от
упоменатите в 10 12 11
утайки от пречистване на отпадъчни
води на мястото на образуване

1
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11

Отпадъци от повърхностна химична
обработка и нанасяне на покрития
върху метали и други материали; от
хидрометалургия на цветни метали

11 01

Отпадъци от повърхностна химична
обработка и нанасяне на покрития
върху метали и други материали
(на п ри мер г а л ва н и ч н и п роцеси,
поцинковане, химично почистване
на повърхности – байцване, ецване,
фосфатиране, алкално обезмаслява
не, анодиране)

11 01 05 * киселини от химично почистване
на повърхности
11 01 06 * киселини, неупоменати другаде
11 01 07 * основи от химично почистване на
повърхности
11 01 08 * утайки от фосфатиране
11 01 09 * утайки и филтърен кек, съдържащи
опасни вещества
11 01 10

утайки и филтърен кек, различни от
упоменатите в 11 01 09

11 01 11 * отпадъчни води, съдържащи опасни
вещества
11 01 12

отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11

10 12 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 13

Отпадъци от производство на ци
мент, вар, гипс и изделия и продукти,
направени от тях

10 13 01

отпадъчна смес преди термично
обработване

10 13 04

отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

11 01 15 * елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен,
съдържащи опасни вещества

10 13 06

прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)

11 01 16 * наситени или отработени йонообменни смоли

10 13 07

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

11 01 98 * други отпадъци, съдържащи опасни
вещества

10 13 09 * отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест
10 13 10

10 13 11

отпадъци от производство на азбестоцимент, различни от упоменатите
в 10 13 09
отпадъци от композитни материали
на циментова основа, различни от
упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10

11 01 13 * отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества
11 01 14

отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13

11 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 02

Отпадъци от хидрометалургия на
цветни метали

11 02 02 * утайки от хидрометалургия на цинка
(включително ярозит и гьотит)
11 02 03

о т па д ъц и о т п роизводс т во т о на
аноди за електролизни процеси във
водна среда

10 13 12 * твърди отпадъци от пречистване на
газове, съдържащи опасни вещества

11 02 05 * отпадъци от хидрометалургия на
медта, съдържащи опасни вещества

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на
газове, различни от упоменатите в
10 13 12

11 02 06

10 13 14

отпадъчен бетон и утайки от бетон

10 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 02 07 * други отпадъци, съдържащи опасни
вещества

10 14

Отпадъци от крематориуми

11 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 03

Ут а й к и и т върд и мат ериа л и о т
процеси на закаляване/темпериране

10 14 01 * отпадъци от пречистване на газове,
съдържащи живак

отпадъци от хидрометалургия на
медта, различни от упоменатите в
11 02 05
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11 03 01 * отпадъци, съдържащи цианиди
11 03 02 * други отпадъци
11 05

Отпадъци от горещо галванизиране/
поцинковане

11 05 01

твърд цинк

11 05 02

цинкова пепел
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12 01 19 * бързо биоразградими масла от машинна обработка
12 01 20 * отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи
опасни вещества
12 01 21

11 05 03 * твърди отпадъци от пречистване
на газове

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от
упоменатите в 12 01 20

12 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 05 04 * отработен флюс

12 03

Отпадъци от процеси на обезмасля
ване с вода и пара (с изключение
на 11)

11 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

12

Отпадъци от формоване, физична и
механична повърхностна обработка
на метали и пластмаси

12 01

Отпадъци от формоване, физична и
механична повърхностна обработка
на метали и пластмаси

12 01 01

стърготини, стружки и изрезки от
черни метали

12 01 02

прах и частици от черни метали

12 01 03

стърготини, стружки и изрезки от
цветни метали

12 01 04

прах и частици от цветни метали

13 01 05 * нехлорирани емулсии

12 01 05

стърготини, стружки и изрезки от
пластмаси

13 01 09 * хлорирани хидравлични масла на
минерална основа

12 01 06 * машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с
изключение на емулсии и разтвори)

13 01 10 * нехлорирани хидравлични масла на
минерална основа

12 01 07 * машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и
разтвори)

13 01 12 * бързо биоразградими хидравлични
масла

12 03 01 * промивни води
12 03 02 * отпадъци от обезмасляване с пара
13

Отпадъци от масла и отпадъци от
течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и
на тези от групи 05, 12 и 19)

13 01

Отпадъчни хидравлични масла

13 01 01 * х и д ра вл и ч н и масла, с ъд ърж а щ и
PCBs (2)
13 01 04 * хлорирани емулсии

13 01 11 * синтетични хидравлични масла

13 01 13 * други хидравлични масла

12 01 08 * машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи

13 02

12 01 09 * машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи

13 02 04 * х лорирани моторни, смазочни и
масла за зъбни предавки на минерална основа

12 01 10 * синтетични машинни масла
12 01 12 * отработени восъци и смазки
12 01 13

отпадъци от заваряване

12 01 14 * утайки от машинно обработване,
съдържащи опасни вещества
12 01 15

утайки от машинно обработване,
различни от упоменатите в 12 01 14

12 01 16 * отпадъчни материали от струйно
почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества
12 01 17

отпадъчни материали от струйно
почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите
в 12 01 16

12 01 18 * утайки, съдържащи метали (утайки
от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло

Отработени моторни, смазочни и
масла за зъбни предавки

13 02 05 * нехлорирани моторни, смазочни и
масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 06 * синтетични моторни и смазочни
масла и масла за зъбни предавки
13 02 07 * бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
13 02 08 * други моторни, смазочни и масла
за зъбни предавки
13 03

Отработени изолационни и топло
предаващи масла

13 03 01 * изолационни или топлопредаващи
масла, съдържащи PCBs
13 03 06 * хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа,
различни от упоменатите в 13 03 01
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13 03 07 * нехлорирани изолационни и топло
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14 06 05 * утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители
15

Отпадъци от опаковки; абсорбенти,
кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла, неупоменати
другаде в списъка

15 01

Опаковки (включително разделно
събирани отпадъчни опаковки от
бита)

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

15 01 02

пластмасови опаковки

15 01 03

опаковки от дървесни материали

13 04 02 * трюмови масла от канализационни
системи на кейове

15 01 04

метални опаковки

15 01 05

композитни/многослойни опаковки

13 04 03 * т рюмови масла от д ру ги ви дове
корабоплаване

15 01 06

смесени опаковки

15 01 07

стъклени опаковки

15 01 09

текстилни опаковки

13 03 08 * синтетични изолационни и топло
предаващи масла
13 03 09 * бързо биоразградими изолационни
и топлопредаващи масла
13 03 10 * други изолационни и топлопредаващи масла
13 04

Трюмови масла

13 04 01 * трюмови масла от речно корабоплаване

13 05

Отпадъци от маслено-водна сепа
рация

13 05 01 * твърди остатъци от песъкоуловители
и маслено-водни сепаратори
13 05 02 * утайки от маслено-водни сепаратори
13 05 03 * утайки от маслоуловителни шахти
(колектори)
13 05 06 * масло от маслено-водни сепаратори
13 05 07 * води от маслено-водни сепаратори,
съдържащи масла
13 05 08 * смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори
13 07

Отпадъци от течни горива

13 07 01 * газьол, котелно и дизелово гориво
13 07 02 * бензин
13 07 03 * други горива (включително смеси)
13 08

15 01 10 * опаковки, съдържащи остатъци от
опасни вещества или замърсени с
опасни вещества
15 01 11 * метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например
азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане
15 02

15 02 02 * абсорбенти, филтърни материали
(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени
с опасни вещества
15 02 03

абсорбенти, филтърни материали,
кърпи за изтриване и предпазни
облекла, различни от упоменатите
в 15 02 02

16

Отпадъци, неупоменати на друго
място в списъка

16 01

Излезли от употреба превозни сред
ства от различни видове транспорт
(включително извънпътна техника)
и отпадъци от разкомплектоване
на излезли от употреба превозни
средства и части от ремонт и под
дръжка (с изключение на 13, 14, 16
06 и 16 08)

16 01 03

излезли от употреба гуми

Мас лени отпадъци, неу поменати
другаде

13 08 01 * утайки или емулсии от обезсоляване
13 08 02 * други емулсии
13 08 99 * отпадъци, неупоменати другаде
14

Отпадъци от органични разтворители, хладилни агенти, двигателни
и ракетни горива (с изключение на
07 и 08)

14 06

Отпадъчни органични разтворите
ли, хладилни агенти и пяна/аерозол
от двигателни и ракетни горива

Абсорбенти, филтърни материали,
кърпи за изтриване и предпазни
облекла

14 06 01 * хлорофлуоровъглеводороди, HCFC,
HFC

16 01 04 * излезли от употреба превозни средства

14 06 02 * други халогенирани разтворители и
смеси от разтворители

16 01 06

14 06 03 * други разтворители и смеси от разтворители
14 06 04 * утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности
или други опасни компоненти

16 01 07 * маслени филтри
16 01 08 * компоненти, съдържащи живак
16 01 09 * компоненти, съдържащи PCBs

С Т Р.

172

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

1

2

16 01 10 * експлозивни компоненти (например
предпазни въздушни възглавници)

16 03 06

органични отпадъци, различни от
упоменатите в 16 03 05

16 01 11 * сп и рач н и на к ла д к и, с ъд ърж а щ и
азбест

16 04

Отпадъчни взривни материали

16 01 12

16 04 02 * отпадъци от пиротехника

спирачни нак ладки, различни от
упоменатите в 16 01 11

16 01 13 * спирачни течности
16 01 14 * антифризни течности, съдържащи
опасни вещества
16 01 15

антифризни течности, различни от
упоменатите в 16 01 14

16 01 16

резервоари за втечнени газове

16 01 17

черни метали

16 01 18

цветни метали

16 01 19

пластмаси

16 01 20

стъкло

16 01 21 * опасни компоненти, различни от
упоменатите в кодове от 16 01 07 до
16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14
16 01 22

компоненти, неупоменати другаде

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 02

Отпадъци от електрическо и елек
тронно оборудване

16 02 09 * т рансформатори и кондензатори,
съдържащи PCBs

16 04 01 * отпадъчни муниции
16 04 03 * други отпадъчни взривни материали
16 05

Газове в съдове под налягане и от
падъчни химични вещества и смеси

16 05 04 * газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни
вещества
16 05 05

газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04

16 05 06 * лабораторни химични вещества и
смеси с висока степен на чистота,
състоящи се от и ли съд ържащи
опасни вещества, включително смеси
от лабораторни химични вещества
и смеси с висока степен на чистота
16 05 07 * отпадъчни неорганични химични
вещества и смеси с висока степен
на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
16 05 08 * отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на
чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
16 05 09

16 02 11 * изл язло от употреба оборудване,
съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC

о т па д ъч н и х и м и ч н и вещес т ва и
смеси с висока степен на чистота,
неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или
16 05 08

16 06

Батерии и акумулатори

16 02 12 * изл язло от употреба оборудване,
съдържащо свободен азбест

16 06 02 * Ni-Cd батерии

16 02 10 * изл язло от употреба оборудване,
съдържащо или замърсено с PCBs,
различно от упоменатото в 16 02 09

16 02 13 * изл язло от употреба оборудване,
съдържащо опасни компоненти (3),
различно от упоменатото в кодове
от 16 02 09 до 16 02 12
16 02 14

изл язло от употреба оборудване,
различно от упоменатото в кодове
от 16 02 09 до 16 02 13

16 02 15 * опасни компоненти, отстранени от
излязло от употреба оборудване
16 02 16

16 03

16 06 03 * живаксъдържащи батерии
16 06 04

алкални батерии (с изключение на
16 06 03)

16 06 05

други батерии и акумулатори

16 06 06 * разделно събран електролит от батерии и акумулатори
16 07

Отпадъци от почистване на транс
портни резервоари, на резервоари за
съхранение и на варели (с изключе
ние на 05 и 13)

компоненти, отстранени от излязло
от употреба оборудване, различни от
упоменатите в код 16 02 15

16 07 08 * отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

Бракувани партиди и неизползвани
материали

16 07 09 * отпадъци, съдържащи други опасни
вещества

16 03 03 * неорганични отпадъци, съдържащи
опасни вещества
16 03 04

16 06 01 * оловни акумулаторни батерии

неорганични отпадъци, различни от
упоменатите в 16 03 03

16 03 05 * органични отпадъци, съдържащи
опасни вещества

16 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 08

Отработени катализатори

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий,
паладий, иридий или платина (с
изключение на 16 08 07)
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16 08 02 * отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (4) или
опасни съединения на преходните
метали
16 08 03

16 08 04

отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения
на преходните метали, неупоменати
другаде
течни катализатори от каталитичен
крекинг (с изключение на 16 08 07 )

16 08 05 * отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина
16 08 06 * отработени течности, използвани
като катализатори
16 08 07 * отработени катализатори, замърсени
с опасни вещества
16 09

Оксидиращи вещества

16 09 01 * перма н га нат и, на п ри мер к а л иев
перманганат
16 09 02 * хромати, например калиев хромат,
калиев или натриев бихромат
16 09 03 * перокси д и, на п ри мер водороден
пероксид
16 09 04 * оксидиращи вещества, неупоменати
другаде
16 10

Отпадъчни водни разтвори, пред
назначени за пречистване извън
мястото на образуване

16 10 01 * отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества
16 10 02

ВЕСТНИК

отпадъчни водни разтвори, различни
от упоменатите в 16 10 01

16 10 03 * концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества
16 10 04

концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03

16 11

Отпадъчни облицовъчни и огне
упорни материали

С Т Р. 1 7 3
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16 11 06

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси,
различни от упоменатите в 16 11 05

17

Отпадъци от строителство и събаряне (вкл. почва, изкопана от замърсени
места)

17 01

Бетон, ту хли, керемиди, плочки,
порцеланови и керамични изделия

17 01 01

бетон

17 01 02

тухли

17 01 03

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 01 06 * смеси от или отделни фракции от
бетон, т у х ли, керемиди, плочк и,
фа янсови и керам и чни издели я,
съдържащи опасни вещества
17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди,
плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в
17 01 06

17 02

Дървесен материал, стъкло и пласт
маса

17 02 01

дървесен материал

17 02 02

стъкло

17 02 03

пластмаса

17 02 04 * пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с
опасни вещества
17 03

Асфалтови смеси, каменовъглен кат
ран и съдържащи катран продукти

17 03 01 * асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
17 03 02

асфалтови смеси, съдържащи други
вещества, различни от упоменатите
в 17 03 01

17 03 03 * каменовъглен катран и катранени
продукти

16 11 01 * облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни
вещества

17 04

Метали (включително техните спла
ви)

17 04 01

мед, бронз, месинг

16 11 02

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от
упоменатите в 16 11 01

17 04 02

алуминий

17 04 03

олово

17 04 04

цинк

16 11 03 * други облицовъчни и огнеупорни
материали от металургични процеси,
съдържащи опасни вещества

17 04 05

желязо и стомана

17 04 06

калай

17 04 07

смеси от метали

16 11 04

други облицовъчни и огнеупорни
материали от металургични процеси,
различни от упоменатите в 16 11 03

16 11 05 * облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси,
съдържащи опасни вещества

17 04 09 * мета л н и о т па д ъц и, зам ърсен и с
опасни вещества
17 04 10 * кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и дру ги опасни
вещества
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18

Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана
с тях изследователска дейност (без
кухненски и отпадъци от ресторанти,
които не са генерирани непосредствено
от дейности на здравеопазването)

18 01

Отпадъци от родилна помощ, диаг
ностика, медицински манипулации
и ли профи лактик а в х у манното
здравеопазване

17 05 05 * изкопани земни маси, съдържащи
опасни вещества

18 01 01

остри инструменти (с изключение
на 18 01 03)

17 05 06

18 01 02

телесни части и органи, включително
банки за кръв и кръвни продукти (с
изключение на 18 01 03)

17 04 11

кабели, различни от упоменатите
в 17 04 10

17 05

Почва (включително изкопана поч
ва от замърсени места), камъни и
изкопани земни маси

17 05 03 * почва и камъни, съдържащи опасни
вещества
17 05 04

почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

изкопани земни маси, различни от
упоменатите в 17 05 05

17 05 07 * баластра от релсов път, съдържаща
опасни вещества
17 05 08

баластра от релсов път, различна от
упоменатата в 17 05 07

17 06

Изолационни материали и съдър
жащи азбест строителни материали

18 01 03 * отпадъци, чието събиране и обезвреж да не е обек т на спец иа лни
изисквания, с оглед предотвратяване
на инфекции
18 01 04

17 06 01 * изолационни материали, съдържащи
азбест
17 06 03 * други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества
17 06 04

изолационни материали, различни
от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

17 06 05 * строителни материали, съдържащи
азбест
17 08

Строителни материали на основата
на гипс

17 08 01 * строителни материали на основата на
гипс, замърсени с опасни вещества
17 08 02

строителни материали на основата
на гипс, различни от упоменатите
в 17 08 01

17 09

Други отпадъци от строителство и
събаряне

17 09 01 * отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
17 09 02 * други отпадъци от строителство и
събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи
материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB,
с ъд ърж а щ и PC B з а к ри т и п ломбирани системи, съдържащи PCB
кондензатори)
17 09 03 * дру ги отпа дъци от ст роителство
и събаряне (включително смесени
отпадъци), съдържащи опасни вещества
17 09 04

смесени отпадъци от строителство и
събаряне, различни от упоменатите
в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални
изисквания, с оглед предотвратяване
на инфекции (например превръзки,
г и псови о тл и вк и, спа л но бел ьо,
облек ло за еднократна употреба,
памперси)

18 01 06 * химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества
18 01 07

химични вещества и смеси, различни
от упоменатите в 18 01 06

18 01 08 * цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
18 01 09

лекарствени продукти, различни от
упоменатите в 18 01 08

18 01 10 * амалгамни отпадъци от зъболечението
18 02

Отпадъци от изследване, диагности
ка, медицински манипулации или
профилактика във ветеринарното
здравеопазване

18 02 01

остри инструменти (с изключение
на 18 02 02)

18 02 02 * отпадъци, чието събиране и обезвреж да не е обек т на спец иа лни
изисквания, с оглед предотвратяване
на инфекции
18 02 03

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални
изисквания, с оглед предотвратяване
на инфекции

18 02 05 * химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества
18 02 06

химични вещества и смеси, различни
от упоменатите в 18 02 05
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18 02 07 * цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
18 02 08

лекарствени продукти, различни от
упоменатите в 18 02 07

19

Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни
станции за отпадъчни води и от
водното стопанство за подготовка
на вода за питейни нужди и вода за
промишлена употреба

19 01

Отпадъци от изгаряне или пиролиза
на отпадъци

19 01 02

черни метали, отделени от дънна
пепел

19 01 05 * филтърен кек от пречистване на
газове

ВЕСТНИК
1
19 02 06

С Т Р. 1 7 5
2
утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в
19 02 05

19 02 07 * масла и концентрати от сепариране/
разделяне
19 02 08 * течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
19 02 09 * твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
19 02 10

запалими отпадъци, различни от
упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09

19 02 11 * други отпадъци, съдържащи опасни
вещества
19 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 03

Стаби лизирани/втвърдени отпа
дъци (5)

19 01 06 * отпадъчни води от пречистване на
газове и други отпадъчни води

19 03 04 * отпадъци, маркирани като опасни,
частично стабилизирани (6)

19 01 07 * твърди отпадъци от пречистване
на газове

19 03 05

19 01 10 * отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове

19 03 06 * вт върден и о т па д ъц и, марк и ра н и
като опасни

19 01 11 * дънна пепел и шлака, съдържащи
опасни вещества

19 03 07

втвърдени отпадъци, различни от
упоменатите в 19 03 06

19 01 12

19 04

Встъклени отпадъци и отпадъци от
встъкляване

19 04 01

встъклени отпадъци

дънна пепел и шлака, различни от
упоменатите в 19 01 11

19 01 13 * увлечена/летяща пепел, съдържаща
опасни вещества
19 01 14

увлечена/летяща пепел, различна от
упоменатата в 19 01 13

19 01 15 * прах от котли, съдържаща опасни
вещества
19 01 16

прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 15

19 01 17 * отпадъци от пиролиза, съдържащи
опасни вещества

стабилизирани отпадъци, различни
от упоменатите в 19 03 04

19 04 02 * увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни
газове
19 04 03 * невстъклена твърда фаза
19 04 04

отпадъчни води от темпериране на
встъклени отпадъци

19 05

Отпадъци от аеробно разграждане
на твърди отпадъци

19 05 01

некомпостирани фракции от битови
и сходни с тях отпадъци

19 05 02

некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци

19 05 03

нестандартен компост

19 01 18

отпадъци от пиролиза, различни от
упоменатите в 19 01 17

19 01 19

пясъци от пещи с кипящ слой

19 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 02

Отпадъци от физикохимично обра
ботване на отпадъци (включително
отстраняване на хром, отстраняване
на цианови съединения, неутрали
зация)

19 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 06

Отпадъци от анаеробно разграждане
на твърди отпадъци

19 06 03

течности от анаеробно разграждане
на битови отпадъци

предварително смесени отпадъци,
съставени само от неопасни отпадъци

19 06 04

остатъци от анаеробно разграждане
на битови отпадъци

19 06 05

течност и от анаеробно разг ра ждане на животински и растителни
отпадъци

19 06 06

остат ъци от анаеробно разг ра ждане на животински и растителни
отпадъци

19 02 03

19 02 04 * предварително смесени отпадъци,
съдържащи поне един опасен отпадък
19 02 05 * утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества
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19 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 10 01

отпадъци от желязо и стомана

19 07

Инфилтрат от депа за отпадъци

19 10 02

отпадъци от цветни метали

19 07 02 * инфилт рат от депа за отпа дъци,
съдържащ опасни вещества

19 10 03 * лека прахообразна фракция и прах,
съдържащи опасни вещества

19 07 03

инфилт рат от депа за отпа дъци,
различен от упоменатия в 19 07 02

19 10 04

19 08

Отпадъци от пречиствателни стан
ции за отпадъчни води, неупоменати
другаде

19 10 05 * други фракции, съдържащи опасни
вещества

19 08 01

отпадъци от решетки и сита

19 08 02
19 08 05

19 10 06

други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05

отпадъци от песъкоуловители

19 11

Отпадъци от регенериране на масла

утайки от пречистване на отпадъчни
води от населени места

19 11 01 * отработени филтруващи глини

19 08 06 * наситени или отработени йонообменни смоли
19 08 07 * разтвори и утайки от регенериране
на йонообменници
19 08 08 * отпадъци от мембранни системи,
съдържащи тежки метали
19 08 09

лека прахообразна фракция и прах,
различни от упоменатите в 19 10 03

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи
само хранителни масла и мазнини

19 11 02 * кисели катрани
19 11 03 * отпадъчни води
19 11 04 * отпадъци от пречистване на горива
с основи
19 11 05 * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
съдържащи опасни вещества
19 11 06

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 19 11 05

19 08 10 * смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни
от упоменатите в 19 08 09

19 11 07 * отпадъци от пречистване на отпадъчни газове

19 08 11 * утайки, съдържащи опасни вещества
от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

19 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 12

Отпадъци от механично третиране
на отпадъци (например сортиране,
трошене, уплътняване, пелетизира
не), неупоменати другаде

19 12 01

хартия и картон

19 12 02

черни метали

19 12 03

цветни метали

19 12 04

пластмаса и каучук

19 12 05

стъкло

19 08 12

утайки от биологично пречистване
на промишлени отпадъчни води,
различни от упоменатите в 19 08 11

19 08 13 * утайки, съдържащи опасни вещества
от дру ги ви дове пречистване на
промишлени отпадъчни води
19 08 14

утайки от други видове пречистване
на промишлени отпадъчни води,
различни от упоменатите в 19 08 13

19 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 12 06 * дървесни материали, съдържащи
опасни вещества

19 09

Отпадъци от предварителна подго
товка на питейни води или на води
за промишлени цели

19 12 07

дървесни материали, различни от
упоменатите в 19 12 06

19 12 08

текстилни материали

19 09 01

твърди отпадъци от първоначално
филтруване и от сита и решетки

19 12 09

минерали (например пясък, камъни)

19 09 02

утайки от избистряне на вода

19 12 10

горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци)

19 09 03

утайки от декарбонизиране

19 09 04

отработен активен въглен

19 09 05

наситени или отработени йонообменни смоли

19 09 06

разтвори и утайки от регенерация
на йонообменници

19 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 10

Отпадъци от раздробяване/смилане
на отпадъци, съдържащи метали

19 12 11 * други отпадъци (включително смеси
от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни
вещества
19 12 12

други отпадъци (включително смеси
от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от
упоменатите в 19 12 11

19 13

Отпадъци от възстановяване на
почви и подземни води
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19 13 01 * твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни
вещества
19 13 02

твърди отпадъци от възстановяване
на почви, различни от упоменатите
в 19 13 01

19 13 03 * утайки от възстановяване на почви,
съдържащи опасни вещества
19 13 04

утайки от възстановяване на почви,
различни от упоменатите в 19 13 03

19 13 05 * утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи
опасни вещества
19 13 06

утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от
упоменатите в 19 13 05

19 13 07 * отпадъчни води и концентрирани
водни разтвори от възстановяване
качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества
19 13 08

20

отпадъчни води и концентрирани
водни разтвори от възстановяване
качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07
Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от
търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно
събирани фракции

ВЕСТНИК
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20 01 29 * перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества
20 01 30

перилни и почистващи смеси, различни от упоменатите в 20 01 29

20 01 31 * цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
20 01 32

лекарствени продукти, различни от
упоменатите в 20 01 31

20 01 33 * батерии и акумулатори, включени в
16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и
несортирани батерии и акумулатори,
съдържащи такива батерии
20 01 34

батерии и акумулатори, различни
от упоменатите в 20 01 33

20 01 35 * излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23,
съдържащо опасни компоненти (3)
20 01 36

излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване, различно
от упоменатото в 20 01 21 и 20 01
23 и 20 01 35

20 01 37 * дървесни материали, съдържащи
опасни вещества
20 01 38

дървесни материали, различни от
упоменатите в 20 01 37

20 01 39

пластмаси

20 01 40

метали

20 01 41

отпадъци от почистване на комини

20 01 99

други фракции, неупоменати другаде

20 02

Отпадъци от паркове и градини
(включително отпадъци от гробища)

20 02 01

биоразградими отпадъци

20 02 02

почва и камъни

20 02 03

други бионеразградими отпадъци

20 03

Други битови отпадъци

20 03 01

смесени битови отпадъци

20 03 02

отпадъци от пазари

20 03 03

отпадъци от почистване на улици

20 03 04

утайки от септични ями

20 01 19 * пестициди

20 03 06

20 01 21 * флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

отпадъци от почистване на канализационни системи

20 03 07

обемни отпадъци

20 01

Разделно събирани фракции (с из
ключение на 15 01)

20 01 01

хартия и картон

20 01 02

стъкло

20 01 08

биоразградими отпадъци от кухни
и заведения за обществено хранене

20 01 10

облекла

20 01 11

текстилни материали

20 01 13 * разтворители
20 01 14 * киселини
20 01 15 * основи
20 01 17 * фотографски химични вещества и
смеси

20 01 23 * излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди
20 01 25

хранителни масла и мазнини

20 01 26 * масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25
20 01 27 * бои, мастила, лепила/адхезиви и
смоли, съдържащи опасни вещества
20 01 28

бои, мастила, лепила/адхезиви и
смоли, различни от упоменатите в
20 01 27

20 03 99

битови отпадъци, неупоменати другаде
Забележки:
(1) Списъкът на отпадъците се допълва и
изменя в съответствие с научно-техническия
напредък. Кодовете на сменените отпадъци остават неизползвани. На добавените към списъка
отпадъци се дават нови кодове за избягване на
грешки при използване на списъка.
Отпадъците от списъка са дефинирани еднозначно с шестцифрен код. Основните групи и
подгрупи отпадъци са означени съответно с дву-
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цифрен и четирицифрен код. Различните видове
отпадъци трябва да се разглеждат в контекста
на групата, в която се намират.
Отпадъците от списъка са систематизирани
в зависимост от произхода на отпадъка (икономическата дейност) в групите от 01 до 12 и от
17 до 20, в зависимост от вида на отпадъка в
групите 13, 14 и 15 и всички останали отпадъци – в група 16.
Някои специфични производства може да
класифицират отпадъците от своята дейност в
няколко групи – например отпадъците от производството на автомобили може да се класифицират в групи 08, 11 и 12.
Разделно събраните отпадъци от опаковки,
включително смеси от опаковъчни материали,
трябва да се класифицират в подгрупа 15 01, а
не в 20 01.
(2) PCBs означава: полихлорирани бифенили,
полихлорирани терфенили, монометилтетрахлордифенил метан, монометилдихлордифенил метан,
монометилдибромдифенил метан и всяка смес,
съдържаща над 0,005 тегловни % от тези вещества.
(3) Към опасните компоненти от електронно
и електрическо оборудване се включват акумулатори и батерии, дадени в подгрупа 16 06, и
класифицирани като опасни, живачни лампи,
стък лени катодни тръби и други замърсени
стъкла и др.
(4) Преходни метали са скандий, ванадий,
манган, кобалт, мед, итрий, ниобий, хафний,
волфрам, титан, хром, желязо, никел, цинк,
цирконий, молибден и титан. Класификацията
на опасните вещества съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета относно класифицирането, етикетирането
и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 определя кои от преходните метали
или техните съединения са опасни.
(5) Процесът на стабилизация променя опасността на съставните части на отпадъка, с което
опасният отпадък се превръща в отпадък, който
не притежава опасни свойства. Процесът на
втвърдяване променя само физичното състояние
на отпадъка чрез използване на добавки, без да
променя химичните свойства на отпадъка.
(6) Отпадъкът се счита частично стабилизиран, ако след процеса на стабилизация опасните
съставни части на отпадъка не са напълно променени в неопасни, но отпадъкът може да бъде
освободен в околната среда за краткосрочен,
средносрочен или дългосрочен период.

Н 6 – едно или повече вещества, класифицирани като „токсични“, с обща концентрация ≥ 3 %;
Н 5 – едно или повече вещества, класифицирани като „вредни“, с обща концентрация ≥ 25 %;
Н 8 – едно или повече „корозивни“ вещества,
класифицирани като R 35, с обща концентрация
≥ 1 %;
Н 8 – едно или повече „корозивни“ вещества,
класифицирани като R 34, с обща концентрация
≥ 5 %;
Н 4 – едно или повече „дразнещи“ вещества,
класифицирани като R 41, с обща концентрация
≥ 10 %;
Н 4 – едно или повече „дразнещи“ вещества,
класифицирани като R 36, R 37 и/или R 38, с
обща концентрация ≥ 20 %;
Н 7 – едно вещество, познато като „канцерогенно“ от категории 1 или 2, с концентрация
≥ 0,1 %;
Н 7 – едно вещество, познато като „канцерогенно“ от категория 3, с концентрация ≥ 1 %;
Н 10 – едно вещество, „токсично за репродукцията“ от категории 1 или 2, класифицирано
като R 60 и/или R 61, с концентрация ≥ 0,5 %;
Н 10 – едно вещество, „токсично за репродукцията“ от категория 3, класифицирано като
R 62 и/или R 63, с концентрация ≥ 5 %;
Н 11 – едно „мутагенно“ вещество от категории 1 или 2, класифицирано като R 46, с
концентрация ≥ 0,1 %;
Н 11 – едно „мутагенно“ вещество от категория 3, класифицирано като R 40, с концентрация
≥ 1 %;
H 13 – едно „сенсибилизиращо“ вещество,
класифицирано като R 42 и/или R 43, с концентрация ≥ 10 %.
––––––––––––
Забележка
(*i)
Класификацията, стандартните фрази на риска
(R фрази) и граничните стойности на концентрациите на опасните вещества в отпадъците
са определени в съответствие с Наредбата за
реда и начина за класифициране, опаковане и
етикетиране на химични вещества и смеси и/или
с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и
смеси, за изменение и за отмяна на директиви
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3, буква „б“

Категории на опасните отпадъци, изброени
в зависимост от тяхната природа и произход
(отпадъците могат да бъдат течни, пастообразни
или твърди)
Част I. Отпадъци, проявяващи едно или повече от свойствата, изброени в приложение № 3
от ЗУО, и състоящи се от:
1. анатомични, болнични и други клинични
отпадъци;
2. фармацевтични, лекарствени и ветеринарномедицински субстанции и продукти;

Характеристики на отпадъците с гранични
стойности на концентрациите на опасните ве
щества в тях за свойствата от Н 3 до Н 8, Н 10,
Н 11 и Н 13
Н 3 – точка на възпламеняване ≤ 55 °С;
Н 6 – едно или повече вещества, класифицирани (*i) като „силно токсични“, с обща концентрация ≥ 0,1 %;

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3
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3. консерванти за дървесина;
4. биоциди и фитофармацевтични вещества;
5. остатъци от вещества, използвани като
разтворители;
6. халогенирани органични вещества, неизползвани като разтворители, с изключение на
техни инертни полимерни материали;
7. соли за закаляване/темпериране, съдържащи цианиди;
8. минерални масла и маслени субстанции
(например утайки от работата на металорежещи
машини и др.);
9. смеси от масло с вода и от въглеводороди
с вода, емулсии;
10. вещества, съдържащи полих лорирани
бифенили (PCBs) и/или полихлорирани терфенили (PCTs);
11. катрани, получени при рафиниране, дестилация и при всяка друга пиролизна преработка
(например остатъци от дестилация и др.);
12. мастила, багрила, пигменти, политури,
бои и лакове;
13. смоли, латекси, пластификатори, лепила/
адхезиви;
14. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от
които върху човека и околната среда е неизвестен;
15. пиротехническ и и дру ги експлозивни
материали;
16. фотографски химични вещества и смеси
и други материали от фотографски процеси;
17. всеки материал, замърсен със съединения,
сродни на полихлориран дибензофуран;
18. всеки материал, замърсен със съединения,
сродни на полихлориран дибензо-р-диоксин.
Част II. Отпадъци, съдържащи един или повече
от компонентите, посочени в приложение № 4,
и проявяващи едно или повече от свойствата,
изброени в приложение № 3 от ЗУО, състоящи
се от:
19. животински или растителни сапуни, мазнини и восъци;
20. неха логенирани органични вещества,
неизползвани като разтворители;
21. неорганични вещества, без метали и метални сплави;
22. пепели и/или шлаки;
23. почва, пясък и глина, включително изкопани земни маси;
24. соли за закаляване/темпериране, несъдържащи цианиди;
25. метални прах и пудра;
26. отработени катализатори;
27. течности и утайки, съдържащи метали
или сплави;
28. остатъци от пречиствателни съоръжения
(например от прахоулавяне и др.), с изключение
на позиции 29, 30 и 33;
29. утайки от скрубери;
30. утайки от пречиствателни станции за
отпадъчни води;
31. остатъци от декарбонизация;
32. остатъци от йонообменни колони;
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33. утайки от канализацията, непреработвани
и неподходящи за използване в земеделието;
34. остатъци от почистване на резервоари и/
или оборудване;
35. замърсено оборудване;
36. замърсени контейнери (например от опаковки, газови бутилки и др.), чието съдържание
вк лючва един или повече от компонентите,
изброени в приложение № 4;
37. батерии и други източници на ток;
38. растителни масла;
39. материали от разделно събиране на отпадъци от домакинствата, които проявяват едно
или повече от свойствата, изброени в приложение
№ 3 от ЗУО;
40. всеки друг отпадък, който съдържа един
или повече от компонентите, изброени в приложение № 4, и проявява едно или повече от
свойствата, посочени в приложение № 3 от ЗУО.
––––––––––––
Забележка
(*) Някои повторения с компонентите на
опасните отпадъци, изброени в приложение № 4,
са допуснати съзнателно.

Приложение № 4
към чл. 6, ал. 2, т. 3, чл. 11,
ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 15, ал. 2
Компоненти, съдържащи се в отпадъците от
приложение № 3, част II, които ги превръщат
в опасни, когато същите имат свойствата, по
сочени в приложение № 3 от ЗУО *
Отпадъци, съдържащи:
С1 – берилий; съединения на берилия;
С2 – съединения на ванадия;
С3 – съединения на хрома (VI);
С4 – съединения на кобалта;
С5 – съединения на никела;
С6 – съединения на медта;
С7 – съединения на цинка;
С8 – арсен; съединения на арсена;
С9 – селен; съединения на селена;
С10 – съединения на среброто;
С11 – кадмий; съединения на кадмия;
С12 – калай; съединения на калая;
С13 – антимон; съединения на антимона;
С14 – телур; съединения на телура;
С15 – бариеви съединения, без бариев сулфат;
С16 – живак; съединения на живака;
С17 – талий; съединения на талия;
С18 – олово; съединения на оловото;
С19 – неорганични сулфиди;
С20 – неорганични съединения на флуора;
С21 – неорганични цианиди;
С22 – следните алкални и алкалоземни метали: литий, натрий, калий, калций и магнезий
в несвързано (елементарно) състояние;
С23 – кисели разтвори или киселини в твърдо
състояние;
С24 – основни разтвори или основи в твърдо
състояние;
С25 – азбест (прах или влакна);
С26 – фосфор; съединения на фосфора (без
неорганични фосфати);
С27 – метални карбонили;
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С28 – пероксиди;
С29 – хлорати;
С30 – перхлорати;
С31 – азиди;
С32 – полих лорирани бифенили (PCBs) и
полихлорирани терфенили (PCTs);
С33 – съединения с фармацевтично и ветеринарно предназначение;
С34 – биоциди и фитофармацевтични смеси
(напр. пестициди);
С35 – инфекциозни вещества;
С36 – креозоти;
С37 – изоцианати, цианати;
С38 – органични цианиди (например нитрили
и др.);
С39 – феноли; съединения на фенола;
С40 – халогенирани разтворители;
С41 – органични разтворители, без халогенирани разтворители;
С42 – халоген-органични съединени я, без
инертни полимерни материали и други вещества,
отбелязани в този списък;
С43 – ароматни съединения; полициклени и
хетероциклени органични съединения;
С44 – алифатни амини;
С45 – ароматни амини;
С46 – етери;
С47 – вещества с експлозивни свойства, без
описаните другаде в този списък;
С48 – съдържащи сяра органични съединения;
С49 – всички производни на полихлорирания
ди-бензофуран;
С50 – всички производни на полихлорирания
ди-бензо-р-диоксин;
С51 – въглеводороди и техните кислород-,
азот- и/или сярасъдържащи производни, неотбелязани в този списък.
––– – – – – – – – – –
Забележка
(*) Някои повторения с основните категории
опасни отпадъци, изброени в приложение № 3,
са допуснати съзнателно.
Приложение № 5
към чл. 7, ал. 1, т. 1
РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИК АЦИЯ
НА ОТПАДЪЦИ
I. Информация за причинителя на отпадъци
Търговец ....................................................................
.......................................................................................,
(наименование, ЕИК)
представляван от .....................................................
......................................................................................
(име, фамилия, длъжност, тел., факс, e-mail)
Седалище на търговеца ...........................................
.........................................................................................
........................................................................................
(адрес по съдебна регистрация – област, община,
населено място, район, ул. №, пощенски код, тел.,
факс, e-mail)
Местонахождение на обекта, където се образува
отпадъкът ....................................................................
...........................................................................
(адрес – област, община, населено място, район,
ул. №, пощенски код, тел., факс, e-mail)
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Лице за контакти ....................................................
.......................................................................................
(име, длъжност, тел., факс, e-mail)
Кратко описание на отпадъка ....................................
..........................................................................................
........................................................................................
(вид отпадък, произход, дейност, от която се
образува отпадъкът)
II. Избор на код на отпадъка от списъка по
приложение № 1 от Наредбата за класифика
ция на отпадъците
А. Възможен код на отпа дъка от списъка по
приложение № 1

Наличие на знак (*)
Да/Не

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(допуска се да се посочат повече от един възможни
кодове за отпадъка)
Б 1. Код на отпадъка, отбелязан
със знак (*) при наличие на огледален код

________

В 1. Наименование на кода на
отпадъка, отбелязан със знак (*)
при наличие на огледален код
Б 2. Код на отпадъка без знак (*),
при наличие на огледален код

________

В 2. Наименование на кода на
отпадъка без знак (*) при наличие
на огледален код
Б 3. Код на отпадъка, отбелязан
със знак (*) при наличие на огледален код

________

В 3. Наименование на кода на
отпадъка, отбелязан със знак (*)
при наличие на огледален код

________

Г. К ласификация на отпадъка
к ато опасен в съответс твие с
чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
класификация на отпадъците

Да/Не

________

III. Определяне принадлежността на отпа
дъка към категориите на опасните отпадъци
по приложение № 3, част I от Наредбата за
класификация на отпадъците
Принадлежността на отпадъка към съответната
категория се отбелязва с отметка (√) пред номера на отпадъка.
1. анатомични, болнични и други клинични
отпадъци;
2. фармацевтични, лекарствени и ветеринарномедицински субстанции и продукти;
3. консерванти за дървесина;
4. биоциди и фитофармацевтични вещества;
5. остатъци от вещества, използвани като
разтворители;
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6. халогенирани органични вещества, неизползвани като разтворители, с изключение
на техни инертни полимерни материали;

25. метални прах и пудра;

7. соли за закаляване/темпериране, съдържащи цианиди;

27. течности и утайки, съдържащи метали
или сплави;

8. минерални масла и маслени субстанции
(например утайки от работата на металорежещи машини и др.);

28. остатъци от пречиствателни съоръжения
(например от прахоулавяне и др.), с изключение на позиции 29, 30 и 33;

9. смеси от масло с вода и от въглеводороди
с вода, емулсии;

29. утайки от скрубери;

10. вещества, съдържащи полихлорирани
бифенили (PCBs) и/или полих лорирани
терфенили (PCTs);

26. отработени катализатори;

30. утайки от пречиствателни станции за
отпадъчни води;
31. остатъци от декарбонизация;

11. катрани, полу чени при рафиниране,
дестилация и при всяка друга пиролизна
преработка (например утайки от дестилация и др.);

32. остатъци от йонообменни колони;

12. мастила, багрила, пигменти, политури,
бои и лакове;

34. остатъци от почистване на резервоари
и/или оборудване;

13. смоли, латекси, пластификатори, лепила/
адхезиви;

35. замърсено оборудване;

14. неидентифицирани и нови химични
вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност,
ефектът от които върху човека и околната
среда е неизвестен;
15. пиротехнически и други експлозивни
материали;
16. фотографски химични вещества и смеси
и други материали от фотографски процеси;
17. всеки материал, замърсен със съединения,
сродни на полихлориран ди-бензофуран;
18. всеки материал, замърсен със съединения, сродни на полихлориран ди-бензо-рдиоксин;
Класификация на отпадъка като Да/Не
опасен в съответствие с чл. 6, ал. 2,
Д.
т. 2 от Наредбата за класификация
на отпадъците
IV. Определяне принадлежността на отпадъ
ка към категориите на опасните отпадъци
по приложение № 3, част II от Наредбата за
класификация на отпадъците
Принадлежността на отпадъка към съответната
категория се отбелязва с отметка (√) пред номера на отпадъка.
19. животински или растителни сапуни,
мазнини и восъци;
20. нехалогенирани органични вещества,
неизползвани като разтворители;

33. утайки от канализацията, непреработвани
и неподходящи за използване в земеделието;

36. замърсени контейнери (например от
опаковк и, газови бу тилк и и др.), чието
съдържание включва един или повече от
компонентите, изброени в приложение № 4;
37. батерии и други източници на ток;
38. растителни масла;
39. материали от разделно събиране на отпадъци от домакинствата, които проявяват
едно или повече от свойствата, изброени в
приложение № 3 от ЗУО;
40. всеки друг отпадък, който съдържа един
или повече от компонентите, изброени в
приложение № 4, и проявява едно или повече от свойствата, посочени в приложение
№ 3 от ЗУО.
V. Определяне наличието в отпадъка на един
или повече от компонентите по приложение № 4
Наличието в отпадъка на съответните компоненти се отбелязва с отметка (√) пред номера
на компонентите.
Отпадъци, съдържащи:
С1

- берилий; съединения на берилия;

С2

- съединения на ванадия;

С3

- съединения на хрома (VI);

С4

- съединения на кобалта;

С5

- съединения на никела;

21. неорганични вещества, без метали и
метални сплави;

С6

- съединения на медта;

22. пепели и/или шлаки;

С7

- съединения на цинка;

23. почва, пясък и глина, включително изкопани земни маси;

С8

- арсен; съединения на арсена;

С9

- селен; съединения на селена;

24. соли за закаляване/темпериране, несъдържащи цианиди;

С10 - съединения на среброто;
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С11 - кадмий; съединения на кадмия;
С12 - калай; съединения на калая;
С13 - антимон; съединения на антимона;
С14 - телур; съединения на телура;
С15 - бариеви съединения, без бариев сулфат;
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- ароматни съединения; полициклени и
хетероциклени органични съединения;

С44 - алифатни амини;
С45 - ароматни амини;
С46 - етери;

С16 - живак; съединения на живака;

С47

- вещества с експлозивни свойства, без
описаните другаде в този списък;

С17 - талий; съединения на талия;

С48

- съдържащи сяра органични съединения;

С49

- всички производни на полихлорирания
ди-бензофуран;

С20 - неорганични съединения на флуора;

С50

С21 - неорганични цианиди;

- всички производни на полихлорирания
ди-бензо-р-диоксин;

- въглеводороди и техните кислород-,
С51 азот- и/или сярасъдържащи производни, неотбелязани в този списък.

С18 - олово; съединения на оловото;
С19 - неорганични сулфиди;

- следните алкални и алкалоземни
метали: литий, натрий, калий, калций
С22
и магнезий в несвързано (елементарно)
състояние;
С23

- к исели разтвори или к иселини в
твърдо състояние;

С24

- основни разтвори или основи в твърдо
състояние;

С25 - азбест (прах или нишки);
С26

- фосфор; съединения на фосфора (без
неорганични фосфати);

С27 - метални карбонили;
С28 - пероксиди;
С29 - хлорати;
С30 - перхлорати;
С31 - азиди;
С32

- полихлорирани бифенили (PCBs) и
полихлорирани терфенили (PCTs);

С33

- съединения с фармацевтично и ветеринарно предназначение;

С34

- биоциди и фитофармацевтични смеси
(напр. пестициди);

С35 - инфекциозни вещества;
С36

- креозоти;

С37 - изоцианати, цианати;
С38

- органични цианиди (например нитрили и др.);

С39 - феноли; съединения на фенола;
С40 - халогенирани разтворители;
- органични разтворители, без халогеС41
нирани разтворители;
- халоген-органични съединения, без
С42 инертни полимерни материали и други
вещества, отбелязани в този списък;

Е. Класификация на отпадъка като опасен в
съответствие с чл. 6, ал. 2, т. 3 от Наредбата
за класификация на отпадъците ....................
................................................................ Да/Не
VI. Окончателна класификация на отпадъка
по реда на чл. 7 и 9 от Наредбата за класи
фикация на отпадъците
Ж. Код на отпадъка от списъка Н а л и ч и е н а
по приложение № 1, определен знак (*) Да/Не
по реда на чл. 7 и 9
________
З. Наименование на кода
на отпадъка от списъка .....................................
по приложение № 1, определен .........................
по реда на чл. 7 и 9 ..........................................
И. Свойства, определящи отпадъка като опасен
……………………………………................................
Представител
Изготвил работния лист:
на търговеца по
.........................
(име и длъжност) закон или упълномощаване:
..........................
(подпис и печат)
Дата .......................
Попълва се от РИОСВ
гр. ................................
Извършил проверката по реда на чл. 9 от
Наредбата за класификация на отпадъците:
...................................................................................
(длъжност, име и подпис)
Директор на РИОСВ: .............................................
(подпис и печат)
Дата .......................
Дата, от която е преустановено образуването
на отпадъка/дата на извършване на проверката
по чл. 21, ал. 2:
(излишното се зачертава)
Директор на РИОСВ: .................
(подпис и печат)
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Приложение № 6
към чл. 17, ал. 2

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИК АЦИЯ
НА ОТПАДЪЦИ ВЪЗ ОСНОВА
НА ИЗПИТВАНЕ
I. Информация за причинителя на отпадъци
Търговец ..........................................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК)
представляван от ........................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност, тел., факс, e-mail)
Седалище на търговеца ................................................................................................................................................
(адрес по съдебна регистрация – област, община, населено място, район, ул. №, пощенски код, тел., факс,
e-mail)
Местонахождение на обекта, където се образува отпадъкът ...........................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(адрес – област, община, населено място, район, ул. №, пощенски код, тел., факс, e-mail)
Лице за контакти ........................................................................................................................................................
(име, длъжност, тел., факс, e-mail)
Кратко описание на отпадъка ..................................................................................................................................
(вид отпадък, произход, дейност, от която се образува отпадъкът)
II. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване за свойствата по приложение № 3 от ЗУО
Раздел II се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за класификация на отпадъците.
Свойства Изпитване на отпадъка за свойствата по
на отпадъприложение № 3 от ЗУО
ка по при- код на ме- наименование резултат от
ложение тода за из- на метода за изпитването,
№ 3 от
питване
изпитване
мерна едиЗУО
ница

Класификация на отпадъка
етикетиране
(символи и знаци на опасност)

H1
Експлозивни
H2
Оксидиращи
H3 A
Лесно запалими (включително изключително запалими)
H3 B
Запалими
H4
Дразнещи
Н5
Вредни
Н6
Токсични (включително силно токсични)
Н7
Канцерогенни
Н8
Корозивни
Н9
Инфекциозни
Н10 Токсични за репродукцията
Н11
Мутагенни
H13 Сенсибилизиращи (*)
Н14 Опасни за околната среда
(*) Доколкото са на разположение методи на изпитване.
А. Класификация на отпадъка Да/Не
като опасен в съответствие
с чл. 11, ал. 1, т. 1 ...................................................

стандартни фрази на риска
(R фрази)
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III. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване по компонентите по приложение № 4 от
Наредбата за класификация на отпадъците
Раздел III се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за класификация на отпадъците.
Химични вещества и смеси,
съдържащи се в отпадъка

Класификация на отпадъка

наиме- съдържа- точка на
етикетиране
стандартни
категория катего- категория токнование, %
възпламе- (символи и зна- фрази на ри- канцеро- рия му- сични за рение
тегловни няване, °С ци на опасност) ска (R фрази)
генни
тагенни продукцията
1.
2.
3.
............
51.
IV. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване по компонентите по приложение № 4 от
Наредбата за класификация на отпадъците с последващо сумиране на процентното съдържание на
опасните вещества, притежаващи едно и също свойство
Раздел IV се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за класификация на отпадъците.
IV-1. Сравняване на получените стойности за свойствата от Н 3 до Н 8, Н 10, Н 11 и Н 13 с ха
рактеристиките по приложение № 3 от Наредбата за класификация на отпадъците
Свойства и характеристики на отпадъка

Гранични стойности

1
Н 3 – точка на възпламеняване

2
≤ 55 °С

Н 6 – едно или повече вещества, класифицирани като „силно токсични“, с обща концентрация

≥ 0,1 %

Н 6 – едно или повече вещества, класифицирани като „токсични“, с обща концентрация

≥ 3 %

Н 5 – едно или повече вещества, класифицирани като „вредни“, с обща концентрация

≥ 25 %

Н 8 – едно или повече „корозивни“ вещества,
класифицирани като R 35, с обща концентрация

≥ 1 %

Н 8 – едно или повече „корозивни“ вещества,
класифицирани като R 34, с обща концентрация

≥ 5 %

Н 4 – едно или повече „дразнещи“ вещества,
класифицирани като R 41, с обща концентрация

≥ 10 %

Н 4 – едно или повече „дразнещи“ вещества,
класифицирани като R 36, R 37 и/или R 38, с
обща концентрация

≥ 20 %

Н 7 – едно вещество, познато като „канцерогенно“ от категории 1 или 2, с концентрация

≥ 0,1 %

Н 7 – едно вещество, познато като „канцерогенно“ от категория 3, с концентрация

≥ 1 %

Н 10 – едно вещество, „токсично за репродукцията“ от категории 1 или 2, класифицирано
като R 60 и/или R 61, с концентрация

≥ 0,5 %

Н 10 – едно вещество, „токсично за репродукцията“ от категория 3, класифицирано като
R 62 и/или R 63, с концентрация

≥ 5 %

Н 11 – едно „мутагенно“ вещество от категории
1 или 2, класифицирано като R 46, с концентрация

≥ 0,1 %

Н 11 – едно „мутагенно“ вещество от категория 3, класифицирано като R 40, с концентрация

≥ 1 %

Н 13 – едно „сенсибилизиращо“ вещество, класифицирано като R 42 и/или R 43, с концентрация

≥ 10 %

Сумарно за отпадъка,
°С/% тегловни
3
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IV-2. Сумиране на процентното съдържание на опасните вещества, притежаващи едно и също
свойство за свойствата без допълнителни характеристики – Н 1, Н 2, Н 9 и Н 14
Свойства
Сумарно за отпадъка, % тегловни
1 – „Експлозивни“
2 – „Оксидиращи“
9 – „Инфекциозни“
14 – „Токсични за околната среда“
Б. Класификация на отпадъка Да/Не
като опасен в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 2 ..................................................................................
V. Окончателна класификация на отпадъка по реда на чл. 11 от Наредбата за класификация на
отпадъците
Н
Н
Н
Н

В. Код на отпадъка от списъка по приложение Наличие на знак (*) Да/Не
№ 1, определен по реда на чл. 11
____________
Г. Наименование на
кода на отпадъка от списъка ................................................................................................................................
по приложение № 1, определен по реда на чл. 11 ..............................................................................................................................................
Д. Свойства, определящи отпадъка като опасен .............................................................................................
Изготвил работния лист:
....................................
(име и длъжност)

Представител на търговеца по закон или упълномощаване:
....................................
(подпис и печат)

Дата .......................
Попълва се от РИОСВ
гр. ................................
Становище изх. №/дата ......................................................
на министъра на околната среда и водите по реда на чл. 17
Приел и проверил достоверността на данните в работния лист: ......................................................................
(длъжност, име, подпис)
Директор на РИОСВ: ....................................................................................................................................................
(подпис и печат)
Дата .......................
Дата, от която е преустановено образуването на отпадъка/дата на извършване на проверката по
чл. 21, ал. 2:
(излишното се зачертава)
Директор на РИОСВ: ...............................................................................................................................................
(подпис и печат)

Приложение № 7
към чл. 21, ал. 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
от
Търговец ...............................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК)
представляван от .................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност, тел., факс, e-mail)
Седалище на търговеца ......................................................................................................................................
(адрес по съдебна регистрация – област, община, населено място, район, ул. №, пощенски код, тел.,
факс, e-mail)
Местонахождение на обекта, където се образува отпадъкът ......................................................................
................................................................................................................................................................................
(адрес – област, община, населено място, район, ул. №, пощенски код, тел., факс, e-mail)
Лице за контакти ................................................................................................................................................
(име, длъжност, тел., факс, e-mail)
Уведомявам Ви, че отпадък …………………………………………………………………………………………………………………………………,
(кратко описание на отпадъка – вид, произход, дейност, от която се образува отпадъкът)
класифициран с код ………………………
вече не се образува. Причините за това са: …………………………………………...........................................……………….
Декларирам, че на площадката липсват източници, от които може да се образува отпадъкът.
Известна ми е наказателната отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.
Дата:
Уведомител: ………………………........................................................................................………………………………………………
(име, подпис и печат)
5179
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1590
от 30 юли 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „б“, чл. 4, ал. 1, чл. 28, ал. 10 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от
Уст ройс т вени я п ра ви лник на А генц и я та за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3082 от 30.07.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на Здравна
служба, намираща се в местност Орешака, землището на с. Тулово, община Мъглиж, област
Стара Загора, обособена част от „Транспортен
диагностично-консултативен център“ – ЕООД,
Бургас.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5301
РЕШЕНИЕ № 3337-П
от 30 юли 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1569 от 21.02.2014 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 20 от 2014 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 3080 от 30.07.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ у�������
��������
регулиран поземлен имот VІІІ-264, кв. 45 в с. Хлевене,
област Ловеч, община Ловеч, с площ 14 008 кв. м,
ведно с построените в него:
жилищна сграда с навес с площ 63,37 кв. м;
агрегатно помещение с площ 17,77 кв. м;
яма за дезинфекция – 24,70 кв. м;
сеновал с площ 440,06 кв. м;
телчарник с площ 194,16 кв. м;
навес с площ 166,43 кв. м;
овчарник с агнарници с площ 593,99 кв. м;
навес с площ 74,50 кв. м,
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 165 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая
515, в срок до 14-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500
лв. (с включен ДДС) или равностойността им
в евро и се заплаща, както следва: в касата на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков
превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
19-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга след закупуване
на тръжната документация и представяне на
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удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 ЗПСК.

5300

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1149
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС, чл. 129, ал. 1
ЗУТ и Решение № КЗЗ-06 от 26.03.2014 г., т. 19,
на Комисията за земеделските земи Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проек т за подробен уст ройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура за трасета на
електропровод и водопровод, със сервитути до
поземлени имоти с идентификатори 56722.382.551
и 56722.382.552 в местността Кожухарска чешма
в землището на гр. Плевен, собственост на Борислав Христанов, Пламен Георгиев и Латинка
Георгиева.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение
на решението.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Ангелов
5325
5. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен процент (проста годишна лихва) в
размер 0,04 на сто, считано от 1 август 2014 г.
5405
75. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 40, ал. 4 във връзка с
чл. 39, ал. 2 и 4, чл. 132, т. 10 и чл. 133, ал. 1,
т. 5 от Закона за адвокатурата с решение по
д. д. № 31/2014 г. на Висшия дисциплинарен
съд Ивайло Тодоров Пенов – адвокат от А двокат ската колег и я – Софи я, се л и ша ва о т
право да упражнява адвокатска професия за
срок 12 месеца.
5355
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699. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява следните докторантури за учебната 2014/2015 г. със срок за
подаване на документи 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“:
№

Докторантури

Форма
на обу- Брой
чение

1. докторска програма Българ- редовна
ски език (Съвременен български език – Морфология) от
професионално направление
2.1. Филология, област на вис
ше образование 2. Хуманитарни науки

1

2. докторска програма Българ- редовна
ски език (Съвременен български език – Лексикология) от
професионално направление
2.1. Филология, област на вис
ше образование 2. Хуманитарни науки

1

3. докторска програма Общо редовна
и сравнително езикознание
(Общо езикознание) от професионално направление 2.1.
Филология, област на висше
образование 2. Хуманитарни
науки

1

4. докторска програма Българска редовна
литература (Стара българска
литература) от професионално
направление 2.1. Филология,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки

1

5.

докторска програма Българска редовна
литература (Българска литература от Освобож дението
до края на Първата световна война) от професионално
направление 2.1. Филология,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки

1

6. докторска програма Българска редовна
литература (Най-нова българска литература) от професионално направление 2.1.
Филология, област на висше
образование 2. Хуманитарни
науки

1

7.

докторска прог рама Руска редовна
литература (Руска литература
на ХІХ век) от професионално
направление 2.1. Филология,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки

1

8. докторска програма Славян- редовна
ски езици (Съвременен руски
език) от професионално направление 2.1. Филологи я,
област на висше образование
2. Хуманитарни науки

1
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докторска програма Тюркски редовна
езици (Турски език) от професионално направление 2.1.
Филология, област на висше
образование 2. Хуманитарни
науки

1

18. докторска програма Органич- редовна
на химия от професионално
направление 4.2. Химически
науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

1

10. докторска програма Журна- редовна
листика от професионално
направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки, област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки

2

19. докторска програма Теория редовна
на възпитанието и дидактика
(Социална педагогика) от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше
образование 1. Педагогически
науки

3

11. докторска програма Теология редовна
(Патрология) от професионално направление 2.4. Религия
и теология, област на висше
образование 2. Хуманитарни
науки

1

2

12. докторска програма Методика редовна
на обучението по математика
и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,
област на висше образование
1. Педагогически науки

1

20. докторска програма Теория задочна
на възпитанието и дидактика
(Социална педагогика) от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше
образование 1. Педагогически
науки

2

13. докторска програма Алгебра редовна
и теория на числата от професионално направление 4.5.
Математика, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика

1

21. докторска програма Специ- редовна
ална педагогика от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше
образование 1. Педагогически
науки

1

14. докторска програма Мате- редовна
матически анализ от професионално направление 4.5.
Математика, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика

1

22. докторска програма История редовна
на педагогиката и българското
образование от професионално
направление 1.2. Педагогика,
област на висше образование
1. Педагогически науки
23. докторска програма Теория редовна
на възпитанието и дидактика
(ПУНУП) от професионално
направление 1.2. Педагогика,
област на висше образование
1. Педагогически науки

3

15. докторска програма Инфор- редовна
матика от професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, област
на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика

2

24. докторска програма Теория на редовна
възпитанието и дидактика от
професионално направление
1.2. Педагогика, област на
висше образование 1. Педагогически науки

1

1

25. докторска програма Упра- редовна
вление на образованието от
професионално направление
1.1. Теория и управление на образованието, област на висше
образование 1. Педагогически
науки

1

16. докторска програма Изчис- редовна
лителна математика от професионално направление 4.5.
Математика, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика
17. докторска програма Астро- редовна
физи к а о т п рофесиона л но
направление 4.1. Физически
науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

1

26. докторска програма Методика редовна
на обучението по физическо
възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...,
област на висше образование
1. Педагогически науки

1
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27. докторска програма Методика редовна
на обучението по изобразително изкуство от професионално
направление 1.3. Педагогика
на обучението по..., област на
висше образование 1. Педагогически науки

1

28. докторска програма Методика редовна
на обучението по музика от
професионално направление
1.3. Педагогика на обучението
по..., област на висше образование 1. Педагогически науки

1

29. докторска програма Комуни- редовна
кационни мрежи и системи
от професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, област
на висше образование 5. Технически науки

3

30. докторска програма Автома- редовна
тизирани системи за обработка
на информация и управление
от професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, област
на висше образование 5. Технически науки

2

31. докторска програма Обща, редовна
висша и приложна геодезия от
професионално направление
5.7. Архитектура, строителство
и геодезия, област на висше
образование 5. Технически
науки

2

32. докторска програма Фотогра- редовна
1
метрия от професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, област на висше образование 5.
Технически науки
Документи – в ректорската канцелария на
ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
кабинет 107, за информация – тел.: 054/830-495,
вътр. 121, GSM: 0899901943.
5291
98. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за
главни асистенти по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление (Организация и управление извън
сферата на материалното производство) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика) – един на 0,5 щат, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректорската канцелария на
ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
кабинет 107. За информация – тел. 054/830-495,
вътр. 121, GSM: 0899901943.
5289
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20. – Европейският колеж по икономика и
управление – Пловдив, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление по 3.8.
Икономика (Статистика) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 032/67-23-62.
5288
347. – Община Омуртаг чрез местната комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава на правоимащите жилищноспестовни вложители, че на
информационното табло на Община Омуртаг са
обявени списъците на одобрените и отхвърлените
молби на граждани за включване и окончателните списъци на правоимащите, подадени в
законоустановения срок. Списъкът подлежи на
обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ пред кмета на община Омуртаг.
4936
47. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изготвен комплексен проект: „ПУП – ПП
инвестиционен проект за обект „Оптична кабелна
линия на „Нетгард“ – ООД, от с. Йоаким Груево
до гр. Стамболийски и до с. Куртово Конаре,
община Стамболийски“, който е изложен за
разглеждане в общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица имат право в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5265

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Георги Станчев Георгиев, София, на § 14, 15 и 18 от Правилника за
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на КОНПИ и на неговата
администрация, приет с решение на комисията,
взети по протокол № 493/2014 г. и протокол
№ 495/2014 г., в сила от деня на обнародването
(ДВ, бр. 28 от 2014 г.), по което е образувано
адм. д. № 7403/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
5331
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Център за независим живот“ с пълномощници
адв. Николай Руневски и адв. София Разбойникова, София, за пълна отмяна на чл. 3, т. 9;
пълна отмяна на чл. 8, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3; пълна
отмяна на чл. 9, ал. 1, т. 5 и 6; пълна отмяна на
чл. 10, ал. 3; частична отмяна на чл. 13, ал. 2
от Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграцията на хора с
увреждания и критериите за представителност на
организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания (правилника), в
сила от 1.01.2005 г., приет с ПМС № 346 от 2004 г.,
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по което е образувано адм.д. № 8489/2014 г.
по описа на Върховния административен съд,
шесто отделение.
5348
А дминистративни ят съд – Варна, Х Х Х ІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е направено оспорване от Фейме
А хмедова Сюлеманова, Нихат Махмудов Ибрямов и Фатме Махмудова Ибрямова, всички от
Варна, на Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г. на
ОбС – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на с.о. Ментеше относно ПИ 19135.501.288 в
частта на проектираната през имота улица от
о.т. 204 до о.т. 208 включително. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм.д. № 2059 от 2014 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
5262
Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е направено оспорване от Христо Илиев Георгиев
от Варна на Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г. на
ОбС – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР
на с.о. Ментеше, само в частта за ПИ № 1259
от о.т. 418 до о.т. 419. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм.д. № 1995/2014 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
5263
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 1942/2014 г. по описа на съда
по жалба от Нейко Тодоров Неделчев и Миглена
Маринова Неделчева срещу Решение № 1357-4
от 12.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Вар
на, с което е одобрен подробен устройствен
план – план за улична регулация на улици и
поземлени имоти – публична собственост, на
селищно образувание Ментеше, в т. ч. и схеми:
схема за електронни и съобщителни мрежи и
съоръжения, схема за електроснабдяване, схема
за водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, схема за вертикално планиране,
транспортно-комуникационна схема, в частта
относно имот 1588 от ПУП – ПУР на с.о. Ментеше, който е засегнат от улица, минаваща през
имота в северната му част от о.т. 501 до о.т. 502.
Съдът указва на заинтересованите лица, че в
срок един месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
5316
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 1944/2014 г. по описа на
съда по жалба от Любомир Александров Ива-
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нов срещу Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
подробен устройствен план – план за улична
регулация на улици и поземлени имоти – публична собственост, на селищно образувание
Ментеше, в т. ч. и схеми: схема за електронни
и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и
канализация, схема за газоснабдяване, схема
за вертикално планиране, транспортно-комуникационна схема, в частта относно имот 1285
от ПУП – ПУР с.о. Ментеше, който е засегнат
от улица от запад от о.т. 344 до о.т. 346 и улица
от север от о.т. 346 до о.т. 347. Съдът указва на
заинтересованите лица, че в срок един месец
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
5317
А дминис тративни ят с ъд – Варна, два десет и втори състав, призовава Весна Билеска,
няма регистриран настоящ и постоянен адрес
в Република България, в качеството є на заинтересована страна по адм. д. № 1631/2014 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХХІІ състав, образувано по жалба на Илияна
Лъчезарова Цинтрон против Заповед № К Д14-03-66 от 7.01.2014 г., издадена от началника
на СГКК – Варна, насрочено за 9.09.2014 г. от
14,30 ч. Заинтересованата ст рана следва да
посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 137 ГПК.
5350
Административният съд – Варна, ХІІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава е
образувано адм. д. № 1986/2014 г. по оспорване,
предявено от Румен Йорданов Витлямов, срещу
Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на с.о. Ментеше в частта му за ПИ № 799. Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответник в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
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на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Румен Йорданов Витлямов.
5351
Административният съд – Варна, ХV с-в,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Добра Янчева Гюзелева
и Любомир Стоянов Гюзелев с предмет законосъобразността на одобрения с Решение № 1357-4
от 12.02.2014 г. на ОбС – гр. Варна, ПУП – ПУР
на с.о. Ментеше в частта на плана, засягаща
собствения на жалбоподателите поземлен имот,
означен по ПУР като ПИ 573. Заинтересуваните
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 1939/2014 г. в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
5352
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. д.
№ 6597/2014 г., ХІІ тричленен състав, по жалбата
на Сдружение „Софийски обществен съвет“,
ЕИК 176467623, със седалище и адрес на управ
ление – София, ул. Неофит Рилски 60, партер,
представлявано от председателя на управителния
съвет Гергана Ангелова Ценова-Владкова срещу решение на Столичния общински съвет от
22.03.2012 г. за определяне на цени във връзка
с Наредбата за организация на движението на
територията на Столична община. Делото е
насрочено за 31.10.2014 г. от 13,30 ч.
5349
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК с разпореждане от 28.07.2014 г.
по гр.д. № 190/2014 г. съобщава на ответника
по делото – Кай Шмитц, роден на 24.09.1977 г.,
гражданин на Република Германия, че съгласно
разпореждане от 3.06.2014 г. трябва в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да се яви в съда в Кюстендил, за да получи
преписи от исковата молба с приложенията за
процедура по чл. 131 ГПК. Указва на ответника,
че при неявяване в съда въпреки публикацията
съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищеца.
5292
Ни кополск и я т ра йонен с ъд, г ра ж да нск а
колегия, призовава Зорка Благоева Стоянова с
последен адрес област Плевен, община Гулянци,
с. Дъбован, ул. Радецки 7, дом Пламен Рашков
Благоев, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 1.09.2014 г. в 11 ч. като ответница по гр. д.
№ 113/2014 г., заведено от Митко В. Благоев за
делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5264
Софийският районен съд, II ГО, 53 състав,
съобщава на Иван Петров Димитров с известен
адрес София, ж.к. Гео Милев 105, че по искова
молба на „Топлофикация“ – ЕАД, е образувано гр.д. № 22491/2012 г. по описа на СРС, ГО,
53 състав, и в двуседмичен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ следва
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да се яви в канцеларията на СРС, бул. Драган
Цанков 6, за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея. В случай че не
се яви да получи книжата в указания срок, те
ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5293
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Марина Вячеславовна Георгиева,
родена на 25.06.1979 г. в Русия, с неизвестен
адрес и без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр. д. № 1811/2014 г. на основание чл. 49 СК,
заведено от Желязко Георгиев Георгиев от Репуб
лика България, Ямбол, ул. Бунар Хисар 5, като
є указва да се яви на 24.09.2014 г. от 10,50 ч. в
Районния съд – Ямбол, за връчване на съдебни
книжа. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
5353
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Хамдо Хаким, гражданин
на Сирийска арабска република, с неизвестен
адрес и без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр. д. № 1709/2014 г. на основание чл. 49, ал. 1
СК, заведено от Галя Христова Панайотова от
Република България, с. Джинот, област Ямбол,
като му указва, че в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
деловодството на ЯРС за връчване на книжата
по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
5354

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
1. – Управителят на сдружение с нестопан
ска цел АСК „Спайдър рали Тийм“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава свиква общо събрание на сдружението на
25.09.2014 г. в 10 ч. в София, район „Сердика“,
ул. Враня 67, вх. А, ет. 7, при следния дневен ред:
1. отчет за извършената дейност; 2. освобождаване
на управителя на сдружението и избор на нов;
3. промяна в устава на сдружението; 4. прием и
изключване на членове; 5. други организационни въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно, на същото място независимо
от броя на присъстващите.
5225
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация на
обменните бюра“, София, на основание чл. 23 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква общо събрание на членовете
на 25.09.2014 г. в 16 ч. в офиса на сдружението в
София, район „Средец“, ул. Алабин 31, при следния дневен ред: 1. констатиране на прекратяване
на членството в сдружението на юридическите
лица – членове, които са заличени като правни
субекти съгласно чл. 273, ал. 1 от Търговския
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закон; предложение за решение – ОС констатира прекратяване на членството в сдружението
на юридическите лица, които са заличени като
правни субекти съгласно чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; 2. приемане на нови членове на
сдружението; предложение за решение – ОС
приема нови членове на сдружението; 3. отменяне на устава на сдружението, приет на учредително събрание на 25.04.2000 г., изм. и доп.
на 30.05.2000 г. и на 10.12.2001 г.; предложение
за решение – ОС отменя устава на сдружението,
приет на учредително събрание на 25.04.2000 г.,
изм. и доп. на 30.05.2000 г. и на 10.12.2001 г.; 4.
приемане на нов устав на сдружението; предложение за решение – ОС приема нов устав на
сдружението; 5. освобождаване на членовете на
управителния съвет на сдружението и прекратяване на управителните и представителните правомощия на същите; предложение за решение – ОС
освобождава членовете на управителния съвет
на сдружението и прекратява управителните и
представителните правомощия на същите; 6.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет на сдружението за дейността
им през периода от датата на избирането им
като членове на управителния съвет до датата на освобождаването им от тази длъжност;
предложение за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на управителния съвет на
сдружението за дейността им през периода от
датата на избирането им като членове на управителния съвет до датата на освобождаването
им от тази длъжност; 7. избор на нови членове
на управителния съвет на сдружението или на
управител на сдружението; предложение за решение – ОС избира нови членове на управителния
съвет на сдружението или избира управител на
сдружението; 8. отменяне на Единните вътрешни
правила по ЗМИП на сдружението, приети от
общото събрание на 1.08.2003 г.; предложение
за решение – ОС отменя Единните вътрешни
правила по ЗМИП на сдружението, приети от
общото събрание на 1.08.2003 г.; 9. приемане
на нови Единни вътрешни правила по ЗМИП
на сдружението; предложение за решение – ОС
приема нови Единни вътрешни правила по ЗМИП
на сдружението.
5242
1. – Управителят на сдружение с нестопан
ска цел АСК „Проспийд“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава свиква
общо събрание на сдружението на 28.09.2014 г.
в 10 ч. в София, район „Студентски“, ул. Стоян
Едрев 1, при следния дневен ред: 1. прием на
членове; 2. вземане на решение за извършване на
общественополезна дейност; 3. приемане на нов
устав на сдружението; 4. избор на управителен
съвет и председател на сдружението; 5. други
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
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се проведе един час по-късно, на същото място
независимо от броя на присъстващите.
5245
2. – Управителният съвет на сдружение „Бъ
деще за вас“, Брацигово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 и 3 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
17.09.2014 г. в 9 ч. по адреса на управление на
организацията: гр. Брацигово, ул. Генерал Никола Генчев 2, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава на сдружението; 2. разни.
5268
5. – Управителният съвет на сдружение „Ре
гионални инициативи“, Кърджали, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.09.2014 г. в 18 ч. в
Кърджали, ул. Дарец 9, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността за периода от 1.03.2008 г.
до 30.09.2014 г.; 2. финансов отчет за периода
1.03.2008 г. до 30.09.2014 г.; 3. вземане на решение за прекратяване дейността на сдружението
и назначаване на ликвидатор; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден от 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5244
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Християнски център“, Сливен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 28.09.2014 г. в 15 ч.
в Сливен, ул. Булаир 6, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на сдружението през
периода 2009 – 2013 г. и приемането му от ОС; 2.
представяне на годишните счетоводни отчети за
периода 2009 – 2013 г. и одобряването им от ОС
на сдружението; 3. избор на управителен съвет на
сдружението; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5224
11. – Управителният съвет на Благотворител
но женско дружесто „Родолюбие 1872“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на 27.09.2014 г. в 10 ч. в залата на къщата-музей „П. Владигеров“, Шумен, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
дружеството за периода 2010 – 2014 г.; 2. отчет на
КС за финансовото състояние на дружеството;
3. избор на нови УС и КС; 4. други.
5138
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение № 1312 от 24.06.2014 г. на Надзорния съвет
на същата (ДВ, бр. 58 от 2014 г.): Думите в т. 3
„Стъпка на наддаване – 5000 лв.“ да се четат:
„Стъпка на наддаване – 4000 лв.“.
5318
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