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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската
народна банка, ръководител на управление
„Банков надзор“
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската
народна банка, ръководител на управление
„Банков надзор“:
I. Изслушване на кандидата.
1. Предложението заедно с приложените
към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание в срок
не по-късно от 7 дни преди изслушването.
2. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по бюджет и финанси,
което се излъчва в реално време в интернет
чрез страницата на Народното събрание.
3. Кандидатът се представя от вносителя на
предложението – управителя на Българската
народна банка – до две минути. Представянето
включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и
обществената подкрепа за кандидата.
4. Лично представяне на кандидата и на
неговата концепция за дейността на управление „Банков надзор“ – до 10 минути.
5. Представяне в резюме на становищата
и въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание, ако такива са представени – до две минути всяко.
6. Отговор на кандидата по представените
становища и поставените въпроси – до 10
минути.
7. Въпроси от страна на народни представители – до две минути.
8. Отговор на кандидата по поставените
от страна на народните представители въпроси – до 10 минути.
9. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така
и от съответния компетентен орган.
10. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.

11. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89,
ал. 5 от ПОДНС доклад от изслушването на
кандидата.
II. Избор на кандидат за подуправител на
Българската народна банка, ръководител на
управление „Банков надзор“, от Народното
събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъства предложения кандидат.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по бюджет и
финанси.
3. Кандидатът се представя от вносителя – до две минути.
4. По предложението на управителя на
Българската народна банка за подуправител
на Българската народна банка, ръководител
на управление „Банков надзор“, се провеждат
разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
6. Когато кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание приема
решение за откриване на нова процедура за
избор.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 5 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 73
ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за приемане на А ктуализирана секторна
пощенска политика на Република България
до 2018 г.
На основание чл. 9а, ал. 1 от Закона за
пощенските услуги
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Актуализирана секторна пощенска
политика на Република България до 2018 г.
съгласно приложението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
АКТУАЛИЗИРАНА СЕКТОРНА ПОЩЕНСКА
ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО 2018 Г.
I. Въведение.
Пощенският сектор е известен като един
от най-традиционните сектори на икономиката и пряк измерител в миналото за икономически растеж с нарастването на обемите
на разменени пощенски пратки. Неговата
устойчивост дълго време е гарантирана чрез
приноса на държавния пощенски оператор.
Към днешна дата вследствие на либерализацията в страните от ЕС и световната тенденция за бурно развитие на електронните
услуги пред пощенските оператори като цяло
са налице по-малко възможности за осигуряване на устойчиво пазарно присъствие по
традиционния начин. Новите възможности
пред пощенските оператори включват: разработване на нови модели за преустановяване
на спада в обемите на кореспондентските
пратки; вътрешни бизнес трансформации и
преквалифициране на персонала; повишаване на ефективността с предоставяне на
услуги „от край до край“ и други продукти
на дребно; основно, навлизане на нови пазарни ниши, различни от кореспондентските
пратки – доставка на онлайн колетни пратки,
електронни финансови услуги и др., т.е. съвременни цифрови услуги, за чието ползване
може да се разчита на традиционния кръг
потребители на пощенските услуги.
Държавната подкрепа за гарантиране на
универсалната пощенска услуга като предпоставка за социално приобщаване от страна на органите на изпълнителната власт и
държавния регулатор е от особено значение
в условията на непрекъснато разрастваща се
конкуренция. Нейната устойчивост, освен
чрез държавното є финансиране, може да
бъде осигурена и посредством оптимизирането є или чрез ползване на иновативни
форми за предоставянето є на територията
на цялата страна в съчетание с изпълнение
на други функции.
Секторната пощенска политика определя
насоките за развитие на пощенския сектор
в Република България. С настоящата актуализация на Секторната пощенска политика
се определят насоките за развитие на националния пощенски сектор до 2018 г.
Актуализирането на Секторната пощенска
политика е насочено към:
 отразяване на новите тенденции в политиката на Европейския съюз и на Всемирния
пощенски съюз в областта на пощенските
услуги;
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 осъвременяване на приоритетите, свързани с провеждането на държавната политика
и регулирането на пощенския сектор в съответствие с новите европейски и световни
изисквания в тази област;
 отразяване на промените, настъпили
в сектора след пълното отваряне на пазара
на пощенските услуги за конкуренция след
2010 г.;
 поддържане на устойчивото и непрекъсваемото предоставяне на универсалната
пощенска услуга в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги;
 необходимостта от създаване на условия
за предоставяне на съвременни, ефективни и
качествени пощенски услуги, съответстващи
на новите пазарни реалности.
При актуализирането на Секторната политика са взети предвид най-малко следните
основни документи:
 Политиката на Европейския съюз за
развитието на вътрешния пазар на пощенски
услуги в Общността и подобряване на качеството на услугите, заложена в Директива
97/67/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските
услуги в Общността и за подобряване на
качеството на услугата, Директива 2002/39/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за изменение и допълнение на Директива
97/67/ ЕО о т носно по -натат ъш но т о о т варяне на пощенските услуги в Общността
за конк у ренц и я и Ди рек т ива 20 08/6/ ЕО
на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед
пълното изграждане на вътрешния пазар на
пощенски услуги в Общността;
 Зелена книга на Европейската комисия
от 2012 г. за интегриран пазар за доставка
на колетни пратки в услуга на развитието на
електронната търговия в Европейския съюз;
 Съобщение на Европейската комисия от
2014 г. относно пътна карта за завършване
на единния пазар за доставка на колетни
пратки в Европейския съюз;
 Световната пощенска ст ратеги я
(2013 – 2016 г.), приета от XXV конгрес на
Всемирния пощенски съюз през 2012 г.;
 Актовете и Резолюциите на Всемирния
пощенск и съюз, приети на X X V конгрес
през 2012 г.;
 Актуализираната секторна пощенска политика на Република България 2009 – 2013 г.;
 Законът за пощенските услуги и другите
закони, имащи отношение към пощенския
сектор.
Актуализираната секторна пощенска политика на Република България до 2018 г. е
изготвена в изпълнение на чл. 9а, ал. 2 от
Закона за пощенските услуги.
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II. Цел, дейности и очаквани резултати.
1. Цел.
Стратегическата цел на Секторната пощенска политика e осигуряване на устойчиво
развитие на националния пощенски сектор
чрез създаване на условия за функциониране
на икономически стабилен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни,
ефективни и качествени пощенски услуги за
обществото в съответствие с европейските
и световните изисквания.
За осъществяването на тази цел е необходимо:
 прилагане на европейските и на световните изисквания, свързани с предоставянето на пощенски услуги, включително като
гарант за извършването на универсалната
пощенска услуга като услуга от общ икономически интерес;
 осъществяване и усъвършенстване на
взаимодействието и координацията между
държавните институции, пощенските оператори и потребителите на пощенски услуги,
както и с други организации, имащи отношение със сектора;
 насърчаване на сътрудничеството с
европейските и световните институции и
организации, работещи в областта на пощенските услуги;
 гара н т и ра не на у дов ле т вор ено с т т а
на потребителите на пощенски услуги при
непрекъснато променящи се потребности.
2. Дейности.
Основн и т е дей но с т и за по с т и г а не на
стратегическата цел са:
 провеждане на ефективно държавно
у п равление и независимо рег ули ране на
пощенския сектор;
 ус ъвършенс т ва не на нормат и внат а
уредба въз основа на постигнатите резултати, на създадените национални условия и
на настъпващите промени в европейското
и световното законодателство в областта на
пощенските услуги;
 насърчаване на конкуренцията в условията на либерализиран пазар на пощенските
услуги;
 развитие, модернизация и ефективност
на пощенските мрежи;
 осигуряване и съхранение на достъпна,
надеждна и ефективна универсална пощенска услуга;
 модернизиране на конвенционалните
пощенски услуги чрез внедряване на нови технологии, предоставяне на нови комбинирани
продукти и оптимизиране на съществуващите
процеси и дейности, в т.ч. финансови услуги;
 интегриране на пощенските услуги в
трансграничната електронна търговия;
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 защита на правата на потребителите,
гарантиране на техния равнопоставен достъп
до предоставяните пощенски услуги и до
информацията за техните характеристики;
 създаване на условия за подобряване
на пощенската сигурност;
 оптимизиране и осъвременяване на
дейностите в областта на маркоиздаването
и маркосъхранението;
 изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от
членството на Република България в Европейския съюз, във Всемирния пощенски
съюз и в други международни организации.
3. Очаквани резултати.
 дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор;
 усъвършенствана нормативна уредба,
хармонизирана с правото на Европейския
съюз за пощенския сектор и с актовете на
Всемирния пощенски съюз;
 икономически стабилен пазар на пощенски услуги, отворен за конкуренция;
 лоялна конкуренция между пощенските
оператори;
 равнопоставеност на участниците на
пазара на пощенските услуги;
 модерни и ефективни пощенски мрежи,
отговарящи на европейските и на световните
изисквания;
 устойчиво предоставяне на универсалната пощенска услуга и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите до тази
услуга на територията на цялата страна и
на достъпни цени;
 съвременни, качествени и разнообразни
пощенски услуги, включително развитие на
услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки, и ориентирано
към потребителите пощенско обслужване;
 разши ряване на въ змож ност и те на
потребителите за избор на доставчик на
пощенски услуги;
 насърчаване на инвестициите в пощенския сектор;
 задоволяване на съвременните нужди
на потребителите на пощенски услуги и на
фи лат елни т е колек ц ионери о т пощенск и
марки и пощенски продукти.
III. Развитие на правната и регулаторната рамка.
1. Нормативна уредба.
Общест вени те о т ношени я, свързани с
извършването на пощенски услуги в Република България – управление, регулиране,
контрол и извършване на пощенски услуги,
се уреждат от Закона за пощенските услуги
и предвидените в него подзаконови нормативни актове.
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Пощенската реформа в Република България, свързана с постепенното и поетапно
отваряне за конкуренция на националния
пазар на пощенски услуги, започна с приемането през 2000 г. на Закона за пощенските услуги, който през следващите години
претърпя редица изменения и допълнения.
Основна цел беше създаване на условия за
гарантирано предоставяне на висококачествена универсална пощенска услуга от страна
на „Български пощи“ – ЕА Д (историческия
пощенски оператор), и за навлизане на нови
участници на пазара на пощенски услуги.
Процесът на подготовка за пълно либерализиране на пазара беше свързан с изграждането на нова законова и регулаторна рамка,
която, от една страна, да гарантира извършване на у ниверса лната пощенска усл у га,
предоставяне на качествени пощенски услуги
на потребителите, осигуряване на прозрачни
и максимално опростени рек ламационни
процедури, насърчаване на конкуренцията,
а от друга страна – да е хармонизирана в
максимална степен с тази рамка на останалите европейски страни и с изискванията на
пощенските директиви. Ролята на държавата
в този процес е да намери баланс между
необходимостта от създаване на условия за
насърчаване на конкуренцията и осигуряване
на универсалната пощенска услуга.
Основни приоритети, залегнали в Секторната пощенска политика на Република
България 2009 – 2013 г., продължиха да бъдат
либерализирането на пазара на пощенски
услуги и отварянето му за ефективна конкуренция, както и гарантиране предоставянето
на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна с високо качество
и на достъпни цени.
През периода 2009 – 2013 г. се осъществи
хармонизиране на националното пощенско
законодателство с правото на Европейския
съюз и по-специа лно с изиск вани я та на
Директива 2008/6/ЕО. Република България
беше сред държавите – членки на Европейския съюз, които премахнаха монопола върху
резервирания сектор от универсалната пощенска услуга и отвориха вътрешните си пазари
за конкуренция считано от 1 януари 2011 г.
Хармонизирането на националното законодателство с изискванията на Директива
2008/6/ЕО се осъществи на два етапа. През
първия етап основните изменения и допълнения на Закона за пощенските услуги, който е
в сила от 3 ноември 2009 г., бяха насочени
към: намаляване на бариерите за свободно
навлизане на нови пощенски оператори на
пазара на пощенски услуги и създаване на
условия за лоялна и ефективна конкурен-
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ция; промени в лицензионните процедури;
въвеждане на регулиране, пропорционално
на изискванията за извършване на различните видове пощенски услуги; създаване на
условия за оперативно взаимодействие между
пощенските оператори чрез регламентиране
на възможностите за достъп до пощенските
им мрежи.
През 2010 г. се осъществи вторият, заключителен етап от въвеждане на изискванията
на Третата пощенска директива в националното законодателство. Измененията и допълненията на Закона за пощенските услуги,
в сила от 30.12.2010 г., бяха насочени към
изпълнение на основната цел на Секторната
пощенска политика, а именно гарантиране
от страна на държавата на устойчивото предоставяне на универсалната пощенска услуга
като услуга от общ икономически интерес в
дългосрочен план и в условията на напълно
либерализиран пазар на пощенските услуги
чрез възлагане на „Български пощи“ – ЕАД,
на задължение за нейното извършване на
територията на цялата страна, включително
и в труднодостъпните райони, с определено
качество и на достъпни цени. С този закон
се премахна монополът върху резервиран
сектор от универсалната пощенска услуга и
се регламентира механизъм за компенсиране
от държавния бюджет, когато задължението за извършването на тази услуга води до
нетни разходи и представлява несправедлива
финансова тежест за задължения оператор.
След приемането на този закон се осъществиха редица промени в регулаторната
рамка, свързани със: определяне размера
на несправедливата финансова тежест от
извършването на универсалната пощенска
услуга въз основа на нетните разходи; образуването на цената на универсалната пощенска услуга; достъпността на цената на
универсалната пощенска услуга; системата
за разпределение на разходите на „Български
пощи“ – ЕАД, и свързаната с нея процедура
за съдържанието, начина на разпределение на
разходите, реда и сроковете за съгласуване
на системата за разпределение на разходите;
нормативите за определяне на гъстотата на
точките за достъп до пощенската мрежа на
пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
Законът за пощенските услуги определя институциите, отговорни за функционирането и
развитието на пощенския сектор – Министерския съвет, Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Министерството на финансите и Комисията за
регулиране на съобщенията, както и правата
и задълженията на пощенските оператори
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и на потребителите на пощенските услуги.
Чрез нормативната уредба е регламентирано
необходимото за един конкурентен пазар ясно
разделение на функциите на органа, определящ
политиката в областта на пощенските услуги,
от тези на регулаторния орган.
Министерският съвет и министърът на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията осъществяват държавното
управление в областта на пощенските услуги – формират политиката и осъществяват
нейното провеждане, приемат подзаконови
нормативни актове, свързани със: образуването и достъпността на цената на универсалната
пощенска услуга; изчисляването на нетните
разходи от извършването на универсалната
пощенска услуга; нормативите за определяне
на гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга; осигуряването на достъп
до мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга; използването на пощенските
мрежи като част от националната критична
инфраструктура и извършване на пощенски
услуги при бедствия и при въвеждане на режим
„военно положение“, режим „положения на
война“ или режим „извънредно положение“;
пощенската сигурност; издаването и пускането
в употреба на пощенско-филателни продукти.
Комисията за регулиране на съобщенията
осъществява регулирането на пазара на пощенски услуги и контрола върху дейността
на пощенските оператори. За целите на регулирането на Комисията за регулиране на
съобщенията са предоставени правомощия
за самостоятелно приемане на нормативни
актове, свързани с извършването и предоставянето на универсалната пощенска услуга,
като: изисквания за качество и ефикасност
на обслужването; критерии за определяне на
труднодостъпността на районите и селищата
в страната; система за образуване на пощенските кодове.
2. Държавна политика в областта на пощенските услуги.
Държавната политика в областта на пощенските услуги се провежда от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията въз основа на Секторната пощенска политика и на Закона за пощенските
услуги.
Основните приоритети, свързани с провеждането на държавната политика в областта
на пощенските услуги, са:
 актуализиране на Секторната пощенска политика при настъпване на съществени
изменения в европейското законодателство
в областта на пощенските услуги, както и
при необходимост, възникнала от промени,
свързани с извършването и предоставянето
на пощенски услуги;
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 усъвършенстване на нормативната уредба
въз основа на постигнатите резултати в процеса на прилагане и на промените, настъпили в европейската и световната политика, и
регламентация в пощенския сектор;
 насърчаване на конкуренцията в условията на либерализиран пазар на пощенските
услуги чрез спазване на правилата за лоялна
конкуренция при търсенето и предлагането
на пазара на традиционни и иновативни пощенски услуги и подобряване на оперативната
съвместимост на националната и на международните пощенски мрежи;
 стим улиране на предоставянето на
ефективни трансгранични пощенски услуги
като инструмент за достъп до нарастващия
потенциал на електронната търговия и подобряване на оперативната съвместимост между
дейностите по предоставяне на услугата за
колетните пратки;
 проучване на възможностите за създаване
на условия за установяване на извънтериториални разменни центрове на територията
на Република България от избрани пощенски
оператори от други страни – членки на Всемирния пощенски съюз, и същевременно от
избрани оператори от други държави – членки
на ЕС, в контекста на единния вътрешен пазар
по смисъла на Договора за функциониране
на ЕС;
 модернизи ране и оп т имизи ране на
дейностите, свързани с осъществяване на
разрешителните/уведомителните процедури
за извършване на пощенски услуги чрез увеличаване на видовете електронни административни услуги, прилагане на принципа на
„мълчаливото съгласие“, когато е възможно, и
др. с цел ускоряване на процеса и намаляване
на административната тежест;
 осъвременяване на регулаторната рамка в сектора в съответствие с промените в
европейската политика и регламентация в
тази област;
 реализация на проекти с финансиране
по линия на Европейския съюз или Всемирния пощенски съюз и свързани с развитието
на пощенските услуги относно подобряване
на качеството на услугата, на логистиката
по доставките, развитието на услугите чрез
интегрирането им в електронната търговия,
подобряване на системите за разплащания
между избраните пощенски оператори и др.;
 продължаване на процеса на хармонизиране на националните пощенски стандарти
с европейските и световните стандарти;
 усъвършенстване на условията и реда за
използване на пощенските мрежи и извършване на пощенски услуги при бедствия и при
въвеждане на режим „военно положение“,
режим „положение на война“ или режим
„извънредно положение“;
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 издаване, пускане, изваждане от употреба и съхраняване на пощенски марки, на
пощенски продукти и на специални пощенски
печати;
 развитие на международното сътрудничество в областта на пощенските услуги чрез
изпълнение на задълженията и упражняване
на правата на Република България, произтичащи от членството є в Европейския съюз,
във Всемирния пощенски съюз и в други
международни организации.
3. Регулиране на пощенските услуги.
Независимите регулаторни органи играят
ключова роля за постигането на целта за
окончателно изграждане на вътрешния пазар
на пощенски услуги в Европейския съюз в
среда на множество оператори. Основните
предстоящи предизвикателства пред тези
органи включват:
 подобряване на условията за безпрепятствено навлизане на нови участници на
пазара на пощенски услуги;
 мониторинг на пазара на пощенски
услуги с цел коректно прилагане на законодателството и на изискванията на Европейския
съюз в областта на пощенските услуги и в
областта на държавната помощ под формата
на компенсация.
Регулирането на пощенските услуги в Република България се изпълнява от независим
регулаторен орган – Комисията за регулиране
на съобщенията.
Основните приоритети в областта на регулирането на пощенските услуги са:
 разработване и актуализиране на подзаконовите нормативни актове за пощенските
услуги, произтичащи от Закона за пощенските
услуги, и създаване на условия за тяхното
прилагане;
 осигуряване на справедливи пазарни
условия за постигане на лоялна конкуренция
между пощенските оператори;
 защита на правата на потребителите;
 анализиране на пазара на пощенските
услуги – състояние и перспективи за развитие,
състояние на конкуренцията в областта на
пощенските услуги;
 анализиране на обхвата на универсалната пощенска услуга и на степента на удовлетвореност на потребителите от нейното
предоставяне;
 извършване на проверка при изчисляването на размера на нетните разходи, възникнали от задължението за извършване на
универсалната пощенска услуга;
 определяне на наличието и на размера
на несправедлива финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга
и произнасяне относно размера на средствата,
необходими за нейното компенсиране;
 осигуряване на подходящи стимули за
задължения пощенски оператор да изпълнява
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задължението си за извършване на универсалната пощенска услуга при ефикасни разходи;
 осъществяване на контрол върху изпълнението на нормативите за качество на
универсалната пощенска услуга;
 периодично преразглеждане на нормативите за гъстотата на стационарните пощенски станции на пощенския оператор със
задължение на извършване на универсалната
пощенска услуга с цел тяхното оптимизиране
на територията на страната;
 акцентиране върху ефективността и
ефикасността при изпълнение на контролните функции, произтичащи от нормативната
уредба за пощенския сектор.
С оглед ефективно изпълнение на функциите си Комисията за регулиране на съобщенията осъществява взаимодействие с
другите национални регулаторни органи и с
институциите за защита на конкуренцията
и за защита на потребителите, както и с
регулаторните органи на останалите държави – членки на Европейския съюз, и други
международни организации по регулиране
на пощенските услуги.
IV. Пазар на пощенските услуги.
Интензивното използване на социалния
и икономическия потенциал на информационните и комуникационните технологии и
най-вече на интернет доведоха до намалено
търсене на пощенските услуги, по-специално
на услугата за кореспондентските пратки. Намалените обеми пощенски пратки повлияха
сериозно, особено на историческите пощенски
оператори както в целия Европейски съюз,
така и в световен мащаб, тъй като е засегната
основна част от тяхната дейност. От друга
страна, се наблюдава увеличение на обемите
в сегмента на колетните пратки и експресните
доставки в посока от предприятия към физически лица, което се дължи на развитието
на електронната търговия. Това отваря нови
възможности пред пощенските оператори, защото онлайн продажбите не само увеличават
колетните доставки, но могат да допринесат за
увеличаване на обемите от писмовни пратки
чрез разпространение на каталози, брошури
и други материали, посредством които онлайн търговците могат да рекламират своята
дейност. Новите пазарни реалности могат
да допринесат за динамичното развитие на
конкуренцията и да подтикнат операторите
да търсят иновативни и гъвкави решения
при предоставянето на пощенски услуги за
своите клиенти.
Либерализацията на националния пазар на
пощенски услуги след 2010 г., глобализацията
и бързо развиващите се цифрови технологии,
които се явяват основно предизвикателство
пред един традиционен сектор на икономиката, какъвто е пощенският сектор, налагат
нов подход при формулирането на бъдещите
политики за развитието на сектора. Необхо-
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димо е да бъдат осигурени стабилна и дългосрочна жизнеспособност и ефективност на
националния пазар на пощенски услуги чрез
изпълнение на следните приоритети:
 осигуряване на предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна универсална
пощенска услуга чрез прилагане на допустимите механизми за нейното финансиране;
 въвеждане на иновативни пощенски
услуги и продукти;
 осигуряване на равнопоставеност на всички участници на пазара на пощенски услуги;
 развитие на конкуренцията чрез създаване на условия за безпрепятствено навлизане на нови пощенски оператори на пазара
посредством усъвършенствани и облекчени
регулаторни процедури и при спазване на
принципите на обективност, прозрачност и
пропорционалност на изискванията;
 оперативно взаимодействие между пощенските оператори чрез предоставяне на
достъп до пощенските мрежи и предлаганите
услуги при спазване на принципите на пропорционалност и равнопоставеност, на базата
на регулаторни правила;
 намиране на интегрирани решения както от гледна точка на предоставяне на нови
комбинирани продукти между пощенските
оператори и онлайн търговците, така и от
гледна точка на оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;
 удовлетворяване на растящите изисквания на потребителите и защита на техните
интереси.
За развитието на националния пазар на
пощенски услуги и стимулиране на конкуренцията съществена роля има осигуряването на
достъп до пощенската мрежа на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга – най-голямата пощенска мрежа, покриваща територията
на цялата страна, включително труднодостъпните и слабонаселени райони, което от своя
страна ще окаже влияние върху по-бързото
пренасяне на пощенските пратки от различни
оператори. Осигуряването на достъп следва да
се осъществява въз основа на пропорционални
и недискриминационни правила, изготвени
от регулатора, които ще бъдат приложими
за двете страни по договора.
С оглед по-нататъшното развитие на пазара
на пощенски услуги и намирането на нови
решения за приспособяване към динамичната
бизнес среда препоръчително е да се проучат
възможностите за създаване на условия за
установяване на извънтериториални разменни
центрове на територията на Република България от избрани пощенски оператори от други
страни – членки на Всемирния пощенски
съюз, и същевременно от избран/и оператор/и
от други държави – членки на ЕС, в контекста на единния вътрешен пазар по смисъла
на Договора за функциониране на ЕС. Това
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включва сключване на двустранни търговски
споразумения с избрания пощенски оператор в
България – „Български пощи“ – ЕАД, в които
националният оператор посочва условията,
като например изискването за реципрочност
със съответната страна и др. По принцип в
световен мащаб в тези центрове се извършва
обработка на международни пощенски пратки,
разположени на територията на една страна – членка на Всемирния пощенски съюз,
и управлявани пряко или функциониращи
във връзка с пощенски оператор на друга
страна – членка на Съюза.
Създаването на условия за установяване на
подобни центрове е свързано първоначално с
провеждане на съответни анализи, проучвания
и консултации със заинтересуваните страни
в пощенския сектор на национално ниво. В
процеса на консултации е подходящо да се
обсъдят предимствата и недостатъците от
евентуалното регламентиране на установяването на извънтериториални разменни центрове
в националното пощенско законодателство.
Свободата на установяване и предоставяне
на продукти и услуги на единния вътрешен
пазар са част от фундаменталното право на
свободно движение на хора, стоки и капитали
в Европейския съюз. В резултат на ползите от
тази концепция, както и на масовото използване на електронните средства за комуникация
в последните години се наблюдава тенденция
за увеличаване на трансграничните доставки
на стоки, поръчани онлайн, като пощенски
пратки. На европейско ниво интегрирането на
пощенските услуги с пазара на електронната
търговия е идентифицирано като приоритет,
като е взета предвид възможността за увеличаване на обемите в сегмента на колетните
пратки и генериране на допълнителни приходи
за пощенските оператори от извършването на
тази дейност.
Електронната търговия е ключов фактор
за повишаване на конкурентоспособността в
национален, икономически, европейски и световен план и притежава значителен потенциал
за подпомагане на растежа, на заетостта, както
и на териториалното и социалното сближаване,
което е от особена важност за гражданите и
предприятията в по-слабо развитите, отдалечените и труднодостъпните райони и което
може да бъде постигнато чрез организиране
на ефективна система за доставка на стоките.
Пазарът на електронната търговия е много
иновативен, динамичен и бързо променящ се,
както и достатъчно гъвкав, за да отговори
на високите изисквания на потребителите и
онлайн търговците по отношение на бързина,
качество и надеждност на доставките.
Електронната търговия по отношение на пощенския сектор предоставя нови възможности
пред пощенските оператори да разширят и разнообразят бизнеса си, като се преориентират
към предлагане на ефикасни, с възможност
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за проследяване и нескъпоструващи услуги
по доставка на стоки, поръчани онлайн, като
пощенски колети. Бързото развитие на този
пазар и повишеното търсене на национални
и трансгранични колетни доставки е от съществено значение за дейността на пощенските
оператори, особено като се има предвид трайната тенденция от последното десетилетие за
намаляване на обемите поща, по-специално
в сегмента на кореспондентските пратки.
За ефективното интегриране на пощенските
услуги в електронната търговия, за увеличаването на обема на колетите, особено в посока
от предприятия към физически лица, и за
постигане на удовлетвореност на потребителите е необходимо пощенските оператори да
предприемат следните действия:
• създаване на добро оперативно взаимодействие и уреждане на договорните взаимоотношения между участниците по цялата
логистична верига на доставянето;
• постигане на по-добро ниво на услугите
по доставка като пощенски пратки на стоки,
закупени онлайн, тъй като доставянето е
ключов фактор за развитието на този пазар
и финална отсечка във веригата на електронната търговия;
• създаване на правила за условията за
връщане на стоките, закупени онлайн, като
пощенски пратки;
• създаване на ценово ефективни и конкурентоспособни решения в рамките на услугите
по доставяне по отношение на образуване на
цени за доставка, които да не са скъпоструващи за потребителите;
• подобряване на механизмите за разрешаване на спорове, разглеждане на рекламации
и обезщетяване на потребителите.
Отварянето на пазара на пощенски услуги, както и конкуренцията от страна на
информационните и комуникационните технологии, изисква от пощенските оператори
да приспособят дейността си, за да отговорят
по-добре на нуждите на потребителите и да
увеличат ефективността си. Освен това след
либерализирането на пазара на пощенски
услуги пощенският оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга се сблъсква с нарастваща конкуренция
от страна на новонавлизащите участници на
пазара. В отговор на съвременните предизвикателства е необходимо задълженият оператор значително да подобри ефективността
си, като постигне по-високо качество чрез
модернизиране на процесите на обработка
на пощата, оптимизиране и контрол върху
разходите, както и увеличаване на спектъра
на услугите, които предлага.
С цел изготвяне на анализ на пазара на
пощенските услуги като състояние и развитие,
както и за подпомагане на събирането на статистическа информация на ниво Европейски
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съюз пощенските оператори следва да предоставят необходимите данни при представяне
на аргументирано искане от националния
регулаторен орган.
V. Пощенски мрежи.
Състоянието и развитието на пощенските
мрежи като система на организация и съвкупност от средства за извършване и предоставяне
на пощенски услуги е от решаващо значение
за предоставяне на съвременни и качествени
пощенски услуги, за постигане на високо ниво
на пощенската сигурност, за поддържане на
ефективна конкуренция, за подобряване на
инвестиционния климат в пощенския сектор
и за осигуряване достъпа на потребителите
до пощенските услуги. Пощенските мрежи,
особено в отдалечените и слабонаселените
райони, играят важна роля за поддържане на
сближаване от социална гледна точка и от
гледна точка на трудова заетост. Развитието
на модерна и ефективна пощенска мрежа на
пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга,
отговаряща на европейските и световните
изисквания, е и съществено условие за пълноценното є включване и взаимодействие с
международната пощенска мрежа.
Развитието и модернизирането на пощенските мрежи в Република България в условията
на либерализиран пазар на пощенски услуги
ще се осъществява чрез:
 изграждане и функциониране на модерни
и ефективни пощенски мрежи посредством
въвеждане и прилагане на нови схеми за организиране, управление и оптимизиране на
дейностите по обслужване на потребителите
чрез внедряване на съвременни технологии;
 усъвършенстване на организаци ята,
свързана с гарантиране на пощенската сигурност, и модернизиране на използваните
технически средства;
 поддържане и обновяване на транспортните средства;
 осигуряване на инвестиционен ресурс
чрез стимулиране и привличане на частни
инвестиции, публично-частно финансиране,
средства, осигурени от Фонда на Всемирния
пощенски съюз за подобряване на качеството на услугите, предоставяни от задължения
пощенски оператор, и др.;
 ограничаване на вредните влияния върху
околната среда посредством:
 инвестиране в енергийноефективно ИТ
оборудване, както и в енергийноефективно
оборудване на сградите, в които се помещават
пощенските служби;
 поддържане на транспортния парк и
поетапното му обновяване с транспортни
средства, работещи без излишен разход на
енергия;
 ограничаване на консумацията на хартия
с преминаване към електронно обработване
на пощенската документация.
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VI. Устойчиво развитие на пощенските
услуги.
Пощенските услуги са основен инструмент
за комуникация и обмен на информация и играят ключова роля за териториалното, икономическото и социалното сближаване, особено
на хората в неравностойно положение, както и
на живеещите в отдалечени, труднодостъпни
и слабо населени райони. Пощенските услуги
са от особено важно значение за развитието
на ефективен и динамичен единен вътрешен
пазар. Във връзка с това подобряването на
качеството, модернизацията и развитието на
услугите са основен приоритет, тъй като те
допринасят за конкурентоспособността в Европейския съюз, за социалната солидарност
и качеството на живота.
Развитието на нови пощенски услуги от
частни и публични оператори, глобализацията
и бързото навлизане на цифрови технологии
промениха концепцията за традиционните
пощенски услуги. Във връзка с това настоящата дефиниция за пощенските услуги вече
не е актуална в смислово и технологично
отношение и това налага ревизиране на националното пощенско законодателство. Това
е свързано и с актуализиране на понятията
за видовете пощенски услуги като резултат от
правоприлагането и съвременните тенденции
в сектора.
Устойчивото развитие на пощенските услуги е гаранция за дългосрочната жизнеспособност на пощенския сектор. Предоставянето на
пощенски услуги в оптимално съотношение
между качество, надеждност, цена и бързина
е от голямо значение за удовлетворяване на
все по-високите изисквания на потребителите.
Ефективните пощенски услуги са съществен
инструмент за достъп до нарастващия потенциал на трансграничната електронна търговия.
В съответствие с изискванията на националната, европейската и световната регламентация пощенските услуги са услуги, които
включват приемане, сортиране, пренасяне и
доставяне на пощенски пратки.
Националните пощенски услуги следва да
бъдат категоризирани по следния начин: универсална пощенска услуга, услуги, попадащи
в обхвата на универсалната пощенска услуга,
и неуниверсални пощенски услуги, като тази
категоризация е в зависимост от характеристиките и изискванията за извършване на
услугите, както и от условията за тяхното
предоставяне.
1. Универсална пощенска услуга.
Основната концепция на универсалната
пощенска услуга е да се гарантира висококачествено обслужване за всички на цени,
които всеки може да си позволи. Универсалната услуга се определя според принципите
на равенство, универсалност, приемственост
и гъвкавост, както и според принципите на
добросъвестната практика: прозрачност в
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методите на ръководство, в определянето на
цените и финансирането и контрол от органи,
независими от тези, действащи в областта
на услугите. Универсалната пощенска услуга
отразява изискванията и конкретните характеристики на европейския обществен модел
в политика, която съчетава динамичност на
пазара, единство и солидарност.
Универсалната пощенска услуга е услуга
от общ икономически интерес, задоволяваща
минимални потребности на обществото от
пощенски услуги. Универсалната пощенска
услуга е пакет от основни пощенски услуги
и е предназначена за крайните потребители.
Обхватът, изискванията и условията за
предоставяне на тази услуга се регламентират в Закона за пощенските услуги, като се
вземат предвид:
 политиката на държавата за осигуряване на достъп до основните пощенски услуги
и до пощенската мрежа, чрез която те се
предоставят;
 политиката и регламентацията на Европейския съюз в областта на пощенските услуги;
 световната пощенска стратегия и актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски
съюз от 2012 г.;
 правата на потребителите на пощенски
услуги и на пощенските оператори.
В съответствие с регламентацията на Европейския съюз за пощенския сектор основен
ангажимент на държавата в областта на пощенските услуги е осигуряване и поддържане
на устойчиво и непрекъсваемо предоставяне
на универсалната пощенска услуга в напълно
либерализиран пазар на пощенските услуги,
като същевременно се зачитат принципите за
обективност, прозрачност, недопускане на дискриминация, пропорционалност и минимално
нарушаване на пазарните правила, необходими
за гарантиране на свободното предоставяне
на пощенски услуги на вътрешния пазар.
Докато конкуренцията стане ефективна и на
националния пазар на пощенски услуги се
позиционират оператори, които са в състояние
да извършват универсалната пощенска услуга
в пълния є обхват на територията на цялата
страна, включително при икономически неизгодни условия, на достъпни цени и с определено
качество, държавата гарантира предоставянето на универсалната пощенска услуга чрез
възложеното задължение за извършване на
тази услуга на държавното дружество „Български пощи“ – ЕАД (пощенския оператор с
най-развитата собствена пощенска мрежа),
като прилага механизъм за финансиране на
универсалната пощенска услуга в съответствие
със законодателството на Европейския съюз.
Този механизъм ще се прилага, когато задължението за извършване на тази услуга води до
нетни разходи и представлява несправедлива
финансова тежест за пощенския оператор,
задължен да извършва универсалната пощен-
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ска услуга. Компенсацията ще се предоставя
при спазване на правилата на Европейската
комисия за държавна помощ за услуги от общ
икономически интерес. Окончателният размер
на компенсацията се определя в зависимост
от възможностите на държавния бюджет за
съответната година.
За ефикасното прилагане на механизма
за финансиране е необходимо регулаторът
да осигури подходящи стимули за пощенския
оператор да изпълнява задължението си за
извършване на универсалната пощенска услуга при ефикасни разходи. Препоръчително
е също така да бъдат определени цели за постигане на производствена ефективност, които
да залегнат в акта на възлагане по смисъла
на т. 41 от Съобщение на Комисията, Рамка
на Европейския съюз за държавна помощ
под формата на компенсации за обществени
услуги (2012/С 8/03). Съгласно Решение на
ЕК 2012/21/ЕС размерът на компенсацията
не надвишава това, което е необходимо за
покриване на нетния разход, направен при
изпълнение на задълженията за обществена
услуга, включително разумна печалба.
Във връзка с това в законовата и подзаконовата нормативна уредба следва да се прецени
извършването на промени, свързани със:
• оптимизиране на обхвата на възложеното
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга въз основа на извършен от
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията анализ в
съответствие с тенденциите в развитието на
пазара на пощенски услуги;
• реда и начина за изчисляване на нетните
разходи;
• прецизиране на процедурата по доказване
на нетните разходи;
• критериите за определяне на наличието на
размера на несправедлива финансова тежест;
• гарантиране на предоставянето на компенсация на пощенския оператор при доказано
наличие на несправедлива финансова тежест
с цел устойчивото му развитие в конкурентна
среда.
С цел коректното изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната
пощенска услуга пощенският оператор със
задължение за извършването є ще прилага
хармонизирана с европейските изисквания
система за разпределение на разходите по
видове услуги и дейности.
Универсалната пощенска услуга се предлага
при спазване на принципите за равнопоставеност на крайните потребители, достъпност и
съобразяване на цените в зависимост от вида
на предоставяните услуги, като се отчете и
тяхното качествено и количествено измерение,
на територията на цялата страна.
В съответствие с изискванията на Третата пощенска директива и в изпълнение на
чл. 17, ал. 2 от Закона за пощенските услуги
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през 2015 г. предстои регулаторният орган
да изготви доклад относно изпълнението на
задължението за извършване на универсалната
пощенска услуга от „Български пощи“ – ЕАД,
с оглед на продължаване, промяна или отмяна
на възложеното задължение.
С цел повишаване на качеството на предоставяната универсална пощенска услуга и
подобряване на обслужването на потребителите е необходимо да продължат усилията
за оказване на съдействие за осъществяване
на ефективен контрол и гарантиране на нормално протичане на технологичния процес;
усъвършенстване на защитата и опазването на
фирмената тайна и на класифицираната информация, служебните документи, пощенските
отпечатъци и датните клейма; организиране на
изпълнението на физическите и техническите
изисквания за охрана и наблюдение за сигурността на комуникациите, информационната
инфраструктура и ползваните софтуери, както
и модернизация на хардуерното и софтуерното
оборудване.
2. Услуги, попадащи в обхвата на универсалната пощенска услуга.
Едно от основните направления в измененията на Закона за пощенските услуги, извършени
през 2010 г. във връзка с хармонизирането
му с Директива 2008/6/ЕО, е ясното разграничаване на универсалната пощенска услуга
като услуга от общ икономически интерес
с присъщите за нея специфики от услугите,
попадащи в нейния обхват, прецизно дефиниране на съдържанието им с акцент върху
различията в характеристиките на тяхното
предоставяне. В процеса на прилагането на
тези законодателни промени се установи, че
разликите в двата типа услуги са трудно доловими както от пощенските оператори, така и
от потребителите на пощенски услуги. Поради
тези причини следва да се прецени степента,
в която е необходимо да бъдат извършени
последващи промени в законовата и подзаконовата нормативна уредба по отношение на
тези услуги с цел правилно възприемане и
тълкуване на концепцията и предназначението
на услугите, попадащи в обхвата на универсалната пощенска услуга, от гледна точка на
тяхната взаимозаменяемост с отделни услуги
от универсалната пощенска услуга.
Пощенските услуги, попадащи в обхвата
на универсалната пощенска услуга, са услуги, които от гледна точка на потребителите
могат да се разглеждат като взаимозаменяеми в достатъчна степен с отделни услуги от
универсалната пощенска услуга, но от гледна
точка на характеристиките им и изискванията за извършване и предоставяне те не са
универсална пощенска услуга. Тези услуги се
предлагат в напълно конкурентна среда, без
ограничения към пощенските оператори по
отношение на видовете предоставяни услуги
и изисквания за териториално покритие, цени
и други.
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За разлика от универсалната пощенска
услуга като пакет от услуги отделните услуги,
попадащи в нейния обхват, могат да бъдат
предназначени както за крайни потребители, така и за потребители на едро. Цените
на тези услуги не подлежат на регулиране и
се определят на пазарен принцип – според
търсенето и предлагането. Тези услуги могат
да се извършват от всеки пощенски оператор,
който е получил индивидуална лицензия, по
ред, определен от Закона за пощенските услуги.
Във връзка с това и след анализ на резултатите от прилагането на Актуализираната
секторна пощенска политика 2009 – 2013 г.
е препоръчително в нормативната уредба да
бъдат прецизирани правата и задълженията
на пощенския оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга в случаите, когато предоставя услуги на
потребители на едро въз основа на индивидуални договори, с цел гарантиране на неговата
равнопоставеност с останалите лицензирани
оператори, включително при участието му в
процедури за възлагане на обществени поръчки
за избор на доставчик на пощенски услуги.
С цел набиране на информация за състоянието на пазара на пощенски услуги, перспективи
на развитие и състояние на конкуренцията в
областта на пощенските услуги пощенските
оператори, лицензирани за извършване на
услуги, попадащи в обхвата на универсалната
пощенска услуга, следва да извършват аналитично счетоводно отчитане на дейността си
за разграничаване на разходите за тези услуги
от разходите за други дейности.
3. Неуниверсални пощенски услуги.
Неуниверсалните пощенски услуги са вътрешни и международни пощенски услуги,
съдържанието на които и начините на тяхното извършване и предоставяне се обуславят
от търсенето и предлагането, извършват се
в напълно конкурентна среда и на пазарен
принцип. Съобразно характеристиките си те се
различават от универсалната пощенска услуга
като пакет от основни услуги и от услугите,
попадащи в нейния обхват.
Към тези услуги са и всички видове пощенски услуги, които са развити и ще се развиват
в резултат от навлизането на новите информационни и комуникационни технологии в
сектора, в т.ч. като резултат от разгръщането
на електронната търговия – онлайн колетни
пратки. Този вид пощенски услуги се извършват след подаване на писмено уведомление до
Комисията за регулиране на съобщенията. С
оглед на възможността за въвеждане на нови и
модерни услуги в обхвата на неуниверсалните
пощенски услуги, както и за намирането на
гъвкави логистични решения за тяхното предоставяне, се очаква тези услуги да продължат
да генерират нарастващи обеми и приходи
и да заемат все по-голям дял на пазара на
пощенските услуги.
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VII. Защита на правата на потребителите.
Защитата на правата на потребителите е
съществено условие за функционирането на
пазар на пощенски услуги, в който потребителите ще могат да направят информиран избор
в условията на конкурентна среда. Пазарните
сили в един либерализиран пазар, какъвто
е националният пазар на пощенски услуги,
дават възможност за по-добро разпределение
на ресурсите и по-голяма ефективност в предлагането на услугите, като главният печеливш
в случая е потребителят, който получава
по-добро качество и пощенско обслужване,
ориентирано към неговите нарастващи потребности.
Внедряването на нови технологии с цел
модернизиране на традиционните пощенски
услуги и въвеждането на нови услуги, както и повишаването на тяхното качество ще
бъдат гаранция за повишаване доверието на
потребителите.
С цел ефективна защита на правата на
потребителите в нормативната у редба за
сектора е подходящо да бъдат разграничени
правата и задълженията на видовете потребители – крайни потребители и потребители
на едро, както и условията и редът за предоставяне на пощенски услуги на съответните
потребители.
Крайните потребители следва да са потребителите, които ползват пощенски услуги въз
основа на общи условия на договор, изготвен
от съответния пощенски оператор, без да е
необходимо подписване на индивидуални
договори, и не предоставят пощенски услуги.
Пощенските оператори поставят на видни и
достъпни места във всичките си точки за достъп общите условия на договора с крайните
потребители и ги публикуват на страницата
си в интернет, което гарантира прозрачност и
своевременна информираност на обществото
относно:
 обхвата и характеристиките на услугите,
които извършват;
 изискванията за качество и ефикасност
на обслужването;
 начините за заплащане на пощенските
услуги;
 условията за приемане и доставяне на
пощенски пратки и на пощенски парични
преводи;
 процедурите за приемане и обработка
на рекламации и изплащане на обезщетения;
 реда за решаване на спорове и др.
Правата на крайните потребители са защитени чрез:
• възложеното задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна, включително в
селища, намиращи се в труднодостъпни и
слабонаселени райони;
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• гарантирането на достъпността на цената
и подобряване изпълнението на изискванията
за качество на универсалната пощенска услуга,
както и упражняване на регулаторен контрол
върху спазване на изискванията за гъстотата
на стационарните пощенски станции и на
пощенските кутии на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга;
• прилагане на прозрачни, опростени и
нескъпоструващи процедури по приемане и
обработка на рекламации;
• усъвършенстване на процедурите за решаване на спорове между пощенските оператори
и крайните потребители на пощенски услуги;
• осигуряване на взаимодействие между
националния регулаторен орган и органите
за защита на конкуренцията и за защита на
потребителите.
Потребителите на едро следва да са потребители, които ползват пощенски услуги при
условия и по ред, договорени индивидуално
с пощенския оператор, както и пощенските
оператори, които ползват пощенски услуги,
предоставяни от пощенски оператор въз основа
на договор за достъп до пощенската му мрежа.
Основно изискване към пощенските оператори е осигуряването на равнопоставен
достъп както на крайните потребители, така
и на потребителите на едро до предлаганите
от тях пощенски услуги.
Прилагането на изискванията за защита на
правата на потребителите ще създаде справедливи условия за конкуренция на националния
пазар на пощенски услуги.
VIII. Пощенска сигурност.
Надеждността и сигурността в пощенския
сектор като част от глобалната верига за
доставки са от съществено значение за развитието на световната търговия и комуникации. Пощенската сигурност обхваща мерки
и оперативни действия за: защита на пощенския трафик и предотвратяване поставянето
в пощенските пратки на опасни и вредни
предмети и вещества; оказване на съдействие
при разкриване на нарушения, извършени
срещу или чрез пощенската мрежа; охрана и
опазване на имуществото, живота и здравето
на пощенските служители и потребителите на
пощенски услуги, както и за предоставяне на
надеждни и качествени пощенски услуги и за
ограничаване на материалните и финансовите
щети, понасяни от пощенските оператори и
от потребителите на пощенски услуги.
Националната политика в тази област има
за основна цел създаването на необходимите
условия за поддържане и подобряване нивото на пощенската сигурност в съответствие
с промените в средата, в която се извършват пощенските услуги. Необходимо е да се
приемат и да се приложат по координиран и
балансиран начин мерки за действие в област-
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та на сигурността, съизмерими с рисковете
или заплахите, към които са насочени, на
всички нива на пощенската експлоатация с
цел да се запази и да се повиши доверието на
обществото в пощенските услуги и в интерес
на всички заинтересувани страни.
Основните приоритети в областта на пощенската сигурност включват:
 усъвършенстване на нормативната уредба, уреждаща пощенската сигурност, чрез
хармонизиране или актуализиране на националните с европейските и със световните
изисквания за мерките, които са приложими
за физическата и оперативната сигурност на
всички нива на пощенските дейности;
 прилагане на залегналите в нормативната уредба изисквания за пощенска сигурност,
отнасящи се до защитата от посегателства
върху физическите лица, пощенските пратки и паричните средства, до забранените за
влагане в пощенските пратки предмети и
вещества, до опазването на тайната на кореспонденцията, опазване на неприкосновеността
на пощенските пратки и поверителността на
личните данни, до сигурността при предаване на електронни съобщения за пощенските
пратки и за пощенските парични преводи, до
предотвратяване на изпирането на пари чрез
пощенските мрежи, до използване на неистински и невалидни пощенски марки, пощенски
продукти, пощенски отпечатъци и др.;
 подобряване на взаимодействието между
митническите органи и пощенските оператори с фокус върху предварителния електронен
обмен на данни за пощенските пратки;
 гарантиране на сигурността на пощенските мрежи;
 разработване от пощенските оператори
на вътрешни актове/правила за задълженията, изискванията и ограниченията на всички
нива на пощенската експлоатация, свързани
с пощенската сигурност;
 поддържане и развитие на структури по
сигурността от пощенските оператори като
неразделна част от основните им организационни форми;
 конкретизиране на отговорностите на
ангажираните държавни органи;
 оказване съдействие на компетентните
органи от Министерството на вътрешните
работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавна агенция „Технически
операции“ за разкриване на нарушения, свързани с пренасянето на забранени вещества
и предмети и извършвани срещу или чрез
пощенската мрежа, както и при осъществяване на контрола по изпълнение на мерките
за пощенската сигурност;
 сътрудничество с международните организации, които имат отношение по въпросите
на пощенската сигурност.
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IX. Пощенски марки и пощенски продукти.
Пощенската марка е символ на суверенитета на държавата и представлява доказателство
за заплащане на цената на пощенската услуга,
съответстваща на номиналната є стойност,
когато е поставена върху пощенска пратка.
Пощенската марка се издава и се пуска в
употреба изключително под отговорността
на страната – членка на Всемирния пощенски съюз.
В допълнение към основното им предназначение пощенските марки се използват и за
филателни цели.
Българските пощенски марки, пощенските
продукти и специалните пощенски печати се
издават, пускат и изваждат от употреба от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. Издаването на
пощенски марки, на пощенски продукти и на
специални пощенски печати се осъществява
въз основа на утвърден годишен тематичен
план. Условията и редът за издаването им в
техническо, естетическо и тематично отношение се определят в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
Дейността по издаването на пощенски
марки, на пощенски продукти и на специални
пощенски печати се подпомага от Специализиран експертен съвет по маркоиздаване.
Съветът следи за спазване на предписанията,
етичните норми и разпоредбите на Всемирния
пощенски съюз и на неговите структури в
областта на издаването на пощенски марки,
както и за постигане на високо художествено,
естетическо и полиграфическо качество на
пощенските марки, на пощенските продукти
и на специалните пощенски печати.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще
продължи да изпълнява дейността по съхранението на пощенски марки, пощенски продукти
и специални пощенски печати, намиращи се
в маркохранилището.
Приоритетите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението са:
 оптимизиране на дейността по издаването
на пощенски марки, на пощенски продукти и
на специални пощенски печати за важни събития и годишнини, свързани с националната
и световната история, културата, изкуството,
спорта и др.;
 развиване и популяризиране на издаването на нови комбинирани пощенско-филателни продукти;
 насърчаване на издаването на нови видове
пощенски марки, различни от традиционните,
базирани на цифровите технологии;
 развиване на дейности, свързани с внедряване на нови технологии и материали при
отпечатването на пощенски марки;
 поддържане и подобряване на условията
за съхраняване и опазване на намиращите
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се в маркохранилището пощенски марки,
пощенски продукти и специални пощенски
печати като част от историческото и културното наследство на страната;
 приемане, обработване и съхранение на
пощенските марки, получавани по линия на
международния обмен в рамките на Всемирния пощенски съюз;
 осъществяване на дейността, свързана
със съхранението на задължителните за депозиране екземпляри от български пощенски
марки.
Република България осъществява активна
международна дейност в тази област чрез
участие в международния обмен на пощенски
марки и продукти по линия на Всемирния
пощенски съюз в световната система за номериране на пощенските марки чрез участие
в международни форуми, семинари, изложби
и др., посветени на развитието на маркоиздаването в регионален и в световен план.
X. Участие в процеса на вземане на решения
в работните органи към ЕС и международно
сътрудничество.
1. Участие в процеса на вземане на решения
в работните органи към ЕС.
Република България изпълнява задълженията си към Европейския съюз, като отстоява националните си интереси и участва
в дейността на европейските институции и
на техните работни структури в областта на
пощенските услуги.
Основните приоритети на работа в процеса
на вземане на решения в работните органи
към Европейския съюз включват:
 изпълнение на задълженията на Република България, свързани с хармонизирането
на националното законодателство с правото
на Европейския съюз за пощенския сектор;
 изготвяне на предложения и проекти на
позиции по ключови документи на европейските институции и участие във вземането
на решения, свързани с насоките за развитие
на пощенските услуги;
 участие в подготовката на нова и актуализиране на съществуващата регламентация
на Европейския съюз относно пощенските
услуги;
 активно участие в дейността на работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на
Европейския съюз;
 активно участие в дейността на Комитет „Пощенска директива“ към Европейската
комисия и в неговите работни групи;
 подпомагане на работата на компетентните структури на Европейската комисия
чрез предоставяне на информация, свързана
с националните пощенски услуги и пазар;
 участие по компетентност в дейността
на Работна група № 17 „Телекомуникации и
информационни технологии“ и при необхо-
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димост – в дейността на други работни групи
към Съвета по европейските въпроси към
Министерския съвет.
2. Международна дейност.
Република България развива международното сътрудничество както на двустранна,
така и на многостранна основа в рамките на
международни пощенски организации, като
Всемирния пощенски съюз, Европейския комитет по пощенско регламентиране (към Европейската конференция на администрациите
по пощи и далекосъобщения) и Асоциацията
на европейските обществени пощенски оператори (PostEurop).
С активното си участие в дейността на тези
международни организации и на техните работни структури Република България допринася
за усъвършенстването и модернизирането на
европейската и световната пощенска система,
а въз основа на споделения опит и най-добри
практики ще продължи да провежда държавна
политика на национално ниво, която е съобразена с най-новите и съвременни тенденции
за развитието на пощенските услуги.
Като страна – членка на Всемирния пощенски съюз, Република България чрез своите
компетентни институции активно участва
както в текущата дейност на съюза, така и в
работата на неговите ръководни органи (Конгреса, Административния съвет и Съвета по
пощенска експлоатация) и на техните работни
структури в следните основни направления:
• укрепване на единната пощенска територия чрез гарантиране на правото на всички
потребители да ползват пощенски услуги и
на свободата на транзита в условията на либерализация и глобализация на пазарите на
пощенски услуги;
• участие в работата по усъвършенстване
и осъвременяване на регламентацията на
Всемирния пощенски съюз и в процеса на
реформиране на неговите структури;
• развитие на двустранното и многостранното сътрудничество между страните – членки
на Всемирния пощенски съюз, и между техните
избрани оператори относно предоставянето
на пощенски услуги в световната пощенска
система;
• усъвършенстване на системите за разплащане между избраните оператори за обработен
международен пощенски трафик;
• подобряване на експлоатационната дейност и на процесите при предоставянето на
международни пощенски услуги.
Реп ублика Българи я осиг у рява изпълнението на ангажиментите си, свързани с
прилагането на актовете на Всемирния пощенски съюз, както от органите, натоварени
с провеждането на държавната политика и
регулирането на пощенските услуги, така и
от страна на избрания оператор, на който
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със Закона за пощенските услуги е възложено
задължението да изпълнява тези актове и да
предоставя универсалната пощенска услуга.
3. Европейски пощенски организации.
Република България чрез участието на
своите компетентни органи в работата на
регионалните пощенски организации сътрудничи с останалите държави членки в следните
основни направления:
• изготвяне на единни европейски позиции
по различни аспекти на политиката, регулирането и експлоатацията на пощенските услуги;
• изготвяне на експертни становища на регионалните пощенски организации по проекти
на нормативни актове на Европейския съюз
и на Всемирния пощенски съюз, свързани с
развитието на пощенските услуги;
• обмен на добри европейски практики по
осъществяване на управлението, регулирането и експлоатацията на пощенски услуги,
както и по въпроси, свързани с развитието
на пазарите;
• развитие на икономическите, стандартизационните и статистическите дейности в
пощенския сектор;
• развитие на сътрудничеството с други
европейски организации, асоциации, съюзи
и други, свързани с дейността на пощенския
сектор.
ХI. Взаимодействие с неправителствени
организации.
Провеждането на консултации с основни
заинтересувани участници в процеса на разработване на нормативни актове, политики и
вземане на решения за развитието на сектора
е в съответствие с принципите на доброто
управление и гарантира, че правителството
и органите в публичния сектор действат при
по-голяма яснота и откритост. Чрез гарантиране на възможността на заинтересуваните
страни да изразят своите мнения по конкретно
предложение процесът на вземане на решения става по-добре обоснован, по-точен и
по-отговорен. Консултациите представляват
обществена ангажираност, която включва
търсене, получаване, анализ и обратна връзка
между заинтересуваните участници и създава
по-голяма прозрачност при осъществяването
на държавната политика.
От съществено значение при вземане на
решения и приемане на инициативи за провеждане на държавната политика в областта
на пощенските услуги е партньорството с
представители на браншовите организации
и профсъюзните организации на пощенските
оператори, както и с организации, защитаващи интересите на потребителите, научните и
академичните среди, с оглед стимулиране на
равнопоставено и ефективно сътрудничество,
обмен на информация, идеи и добри практики
в сектора.
799
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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

„CEF“ означава Център за високи постижения в областта на финансите;
„Членове на Управителния съвет“ означава
министрите на финансите и управителите на
централните банки или ръководителите на
други институции или номинирани от тях
представители;
„Официални дейности“ означава осигуряване на обучение, професионална и техническа помощ и улесняване на мрежите с цел
осъществяване на реформи в управлението на
публичните финанси и централното банкиране;
„Директор“ означава директорът на CEF;
„Персонал“ означава всеки служител на
CEF;
„Експерт“ означава лице, наето краткосрочно от CEF (за най-много 12 месеца) с цел
предоставяне на исканите услуги;
„Представители на членовете на CEF“
означава членовете на делегации, участващи
в заседанията на CEF;
„Заседание на CEF“ означава заседание на
орган на CEF или на спомагателен орган или
на конференция, свикана от CEF;
„Имущество“ означава всички приходи
на CEF, както и цялото имущество, включително фондове, активи и друго имущество,
което принадлежи на CEF, независимо дали
е собственост на CEF, или се държи/управлява от него, в съответствие с официалните
задължения, които CEF изпълнява;
„Помещения“ означава сгради или части
от сгради, в т.ч. принадлежащата им земя,
които се използват единствено за целите на
CEF, независимо от собствеността;
„Архиви“ означава всички преписки, кореспонденция, документи, ръкописи, компютърни
и медийни данни, снимки, филми, видео- и
аудиозаписи, както и всички други данни,
които принадлежат на или се съхраняват от
CEF;
„Членове на семейството“ означава съпруги/съпрузи и партньори по обичайното
право на членовете на персонала, неженени/
неомъжени деца на издръжка на членовете
на персонала до 18-годишна възраст или до
26-годишна възраст, ако са редовни студенти
в учебно заведение след завършено средно
образование, и неженени/неомъжени деца на
издръжка на членовете на персонала, които
имат физически или умствени увреждания;
„Приемаща държава“ означава държавата,
където е седалището на CEF.
Всички позовавания на лице от мъжки
пол се считат също за позовавания на лице
от женски пол и обратното.

Член 1
Определения

Член 2
Създаване и статут

За целите на това Споразумение използваните в него термини имат следното значение:

CEF притежава международна правосубектност.

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за създаване на Център за високи постижения
в областта на финансите
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 16 юли 2014 г. – ДВ, бр. 62
от 2014 г. В сила за Република България от
28 декември 2014 г.)
Договарящите се страни по това Споразумение,
Като имат предвид, че
като признават жизненоважното значение
на необходимостта от реформи в публичните
финанси и доброто централно банкиране в
Югоизточна Европа и други държави;
като осъзнават необходимостта от популяризиране на международните стандарти
в у правлението на п убличните финанси,
централното банкиране и други области на
публичната администрация;
като споделят необходимостта от разширяване на сътрудничеството при управлението на
публичните финанси и централното банкиране;
като изразяват желание за развитие на
обмена на знания, капацитет и техническа
помощ меж ду държавите от Югоизточна
Европа и други държави и международни
институции и организации;
като признават значението на взаимното
сътрудничество въз основа на принципите на
равни права, държавен суверенитет, териториална цялост, добросъвестност и добросъседски
отношения;
като желаят да затвърдят своите общи цели
чрез създаване на организация въз основа на
многостранно споразумение, която е отворена
към държавите от Югоизточна Европа и други
държави, както и международни институции
и организации;
като откликват на поканата на Република
Словения да бъде домакин на такава организация в Любляна, Словения, и като се съгласяват
да предоставят привилегиите и имунитетите,
посочени в това Споразумение, на територията
на всички Договарящи се страни;
Се споразумяха CEF да бъде организиран и
да функционира в съответствие със следните
разпоредби:
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Член 3
Цел и дейност
1. Ц
 елта на CEF е да популяризира обмена на знания, да предоставя обучение
и да улеснява техническата помощ при
управлението на публичните финанси,
централното банкиране и други области
на публичната администрация.
2. C EF осъществява своите дейности посредством фок усирано, прак тическ и
насочено, индивидуализирано и водено
от нуждите обучение и техническа помощ, насърчаване на сътрудничеството
в региона, вк лючително поддържане
на платформи за обучение между партньори и подпомагане на общности от
професионалисти, създаване на нови
партньорства, обмен на опит и други
подобни инициативи с цел справяне
със специфичните предизвикателства
на своите членове.
3. В ролята на посредник и катализатор,
осигуряващ опит за практически приложения и политики, предлагащ подкрепа по всички въпроси във връзка с
управлението на публичните финанси
и централното банкиране, подпомагащ
държавите да се възползват от ефективното развитие и трансфера на знания и
най-добри практики, CEF осъществява
следните дейности, по-конкретно в полза
на своите членове:
а) оказва съдействие при прилагането на
реформите за управление на публичните
финанси и укрепване на централното
банкиране посредством индивидуализирани дейности;
б) инициира дискусии и гарантира взаимодействие с други правителствени и
неправителствени организации в подкрепа на създаването на среда за ефективно
управление на публичните финанси и
централно банкиране;
в) осигурява достъп до най-новите познания и практически опит в управлението
на публичните финанси и централното
банкиране, като осиг у рява подкрепа
на своите членове при създаването на
индивидуални решения;
г) подобрява знанията и трансфера на
технологии и насърчава развитието на
местен капацитет и компетентност в
членовете на CEF, в т.ч. необходимите
взаимовръзки;
д) предлага изграждането на капацитет
посредством сертифицирани програми
за обучение и образование;
е) служи като пресечна точка за споделяне на ноу-хау и обмен на опит, придобит
в процеса на реформиране;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

ж) извършва и насърчава научни изследвания в отговор на регионалните
потребности от развитие на капацитет;
з) осигурява възможности на служителите на членовете на CEF в региона
за проучване на прилагането на межд у народните стандарти, най-добрите
практик и и тенденции, като всичк и
те се извършват под ръководството на
висококвалифицирани меж дународни
експерти;
и) други дейности, определени от Управителния съвет.
Член 4
Правосубектност
CEF притежава правосубектност, необходима за осъществяване на неговите функции,
включително право да сключва договори, да
придобива и да се разпорежда с движимо и
недвижимо имущество, да участва във и да
се отзовава на съдопроизводства и да предприема други действия, които може да бъдат
необходими или полезни за неговите цели
или дейности.
Член 5
Отношения на сътрудничество
CEF полага усилия да установи отношения
на взаимна полза с която и да било действаща
институция или организация с цел да бъде
избегнато ненужно дублиране на работата.
ЧЛЕНОВЕ
Член 6
Членство
1. Ч
 ленството е отворено за всяка една
държава и международна организация,
която желае и е в състояние да действа
в съответствие с целите и дейностите,
формулирани в това Споразумение.
2. Такава държава и международна организация става:
а) учредителен член на CEF с акта на
подписване на това Споразумение и депозирането на документ за ратификация;
б) друг вид член на CEF с акта на депозиране на документ за присъединяване,
след като кандидатурата є за членство
бъде одобрена.
Член 7
Приемане
1. C
 EF е отворен за приемане на всяка
една държава или международна организация, която проявява особен интерес
към популяризирането на обмена на
знания, предоставянето на обучение и
улесняването на техническата помощ при
управлението на публичните финанси,
централното банкиране и другите об-
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ласти на публичната администрация в
членовете на CEF и която кандидатства
за членство, изразява съгласие с целите
и задачите на CEF, изложени в това Споразумение, и отговаря на установените
от Управителния съвет критерии.
2. К андидатурите за членство се представят
на Управителния съвет за разглеждане и
одобрение. След като получи одобрение,
държавата или международната организация кандидат получава покана от
Управителния съвет да се присъедини
към това Споразумение съгласно параграф 3 от член 27.
ОРГАНИЗАЦИЯ
Член 8
Организационна структура
1. C
 EF функционира гъвкаво. Основни
органи на CEF ca:
а) Управителен съвет;
б) Консултативен съвет;
в) Секретариат.
2. Управителният съвет може да създава
органи с помощни функции, които според него са необходими за упражняване
на функциите му в съответствие с това
Споразумение.
Член 9
Управителен съвет
1. В
 секи член на CEF, който е държава, е
представен от най-много двама членове
в Управителния съвет и един заместник, който да действа от тяхно име, в
случай че те не са в състояние да изпълняват задълженията си. Членовете
на Управителния съвет са министрите
на финансите и/или управителите на
централните банки или ръководители
на други институции.
2. В секи член на CEF, който е международна организация, е представен от
един член в Управителния съвет и един
заместник, който да действа от негово
име, в случай че той не е в състояние
да изпълнява задълженията си. Член на
Управителния съвет е ръководителят
на международната организация или
определен от нея представител.
3. Ч ленове на Управителния съвет са също
така максимум трима представители на
Консултативния съвет, които изпълняват
ролята на членове на Управителния съвет
за период три години.
4. Д иректорът е член на Управителния
съвет (по силата на заеманата длъжност)
без право на глас.
5. Управителният съвет:
а) осъществява надзор върху дейностите
на CEF;
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б) одобрява годишната работна програма
и бюджета;
в) освобождава от отговорност по отношение на док лада за дейност та и
финансовите отчети;
г) назначава директор и външен одитор
на CEF;
д) одобрява измененията на това Споразумение;
е) упълномощава директора да води
преговори във връзка с международни
споразумения и договори;
ж) одобрява сключването на международни споразумения и договори;
з) установява критерии за приемане на
държави и международни организации
в CEF;
и) разглежда и одобрява кандидатурите
за членство;
й) приема финансовия правилник, правилника за дейността, правилата за заетост с цел да се определи работата на
всички негови органи и други вътрешни
правила.
6. В сек и ч лен на Уп рави телни я съвет
има право на един глас. Правилата за
гласуване се посочват в правилника за
дейността, който се приема единодушно
от Управителния съвет.
7. З аседанията на Управителния съвет се
свикват най-малко веднъж всяка календарна година. Освен това всеки член
може да поиска свикването на заседание в
съответствие с правилника за дейността.
Член 10
Консултативен съвет
1. К
 онсултативният съвет подпомага планирането и координирането на изпълнението на дейностите на CEF.
2. Донори, действащи в региона, или други
институции, които си сътрудничат със
CEF, могат да станат членове на Консултативния съвет по свое искане или
по покана на CEF.
3. К онсултативният съвет заседава наймалко веднъж всяка календарна година.
Също така всеки член може да поиска
да бъде свикано заседание.
4. Н а всеки три години Консултативният
съвет избира измежду своите членове до трима представители, които да
представляват Консултативния съвет в
Управителния съвет.
5. В сяка година представителите на Консултативния съвет в Управителния съвет избират един от представителите за
председател.
Член 11
Секретариат
1. С
 екретариатът се състои от директор,
щатен персонал и експерти.
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2. У
 правителният съвет назначава директора за срок пет години. Процедурата
на избор се определя в правилника за
дейността.
3. Д иректорът се отчита пред Управителния
съвет по отношение на изпълнението на
своите задачи. Той получава инструкции
единствено от Управителния съвет.
4. Директорът:
а) осиг у рява надлеж ното, редовно и
ефективно функциониране на CEF;
б) действа от името на CEF, включително
подписва Споразумението за седалището,
други международни споразумения и
договори, необходими за функционирането на CEF;
в) докладва на Управителния съвет;
г) представя на Управителния съвет
проект на годишна работна програма,
предложение за бюджет и отчет за тяхното изпълнение;
д) докладва на Управителния съвет по
каквито и да било други въпроси относно функционирането на CEF съгласно
исканията на същия.
5. П равилникът за заетост съдържа принципите и процеду рите за подбор на
персонал, неговото наемане на работа и
длъжностни характеристики за постигане
на ефективно функциониране на Секретариата за целите на това Споразумение.
ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ
Член 12
Съдебен имунитет
1. C
 EF и неговото имущество, независимо
къде се намира и от кого се държи, се
ползват с имунитет срещу каквито и да
било форми на съдебно производство освен до степента, до която Управителният
съвет със свое решение, взето за всеки
отделен случай, е разрешил отнемане
на този имунитет.
2. Б ез да се засяга предходният параграф,
CEF няма право на имунитет по отношение на:
а) граждански иск въз основа на договорно задължение на CEF;
б) насрещен иск, пряко свързан със съдебно производство, започнато от CEF;
в) граждански иск, свързан с парично
обезщетение за причиняване на смърт
или телесна повреда, или вреди или загуба
на материално имущество, причинени от
действие или бездействие, за които CEF
би могъл да носи отговорност.
3. Такова отнемане на имунитет не обхваща принудително изпълнение, за
което е необходимо отделно отнемане
на имунитет.
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Член 13
Неприкосновеност
1. П
 омещенията на CEF са неприкосновени.
2. И муществото на CEF, независимо къде
се намира и от кого се държи, има имунитет срещу претърсване, реквизиция,
конфискация, експроприация и каквато
и да било друга форма на намеса чрез
изпълнително, административно, съдебно или законодателно действие.
3. А рхивите на CEF и по-общо всички
документи, които CEF притежава или
съхранява, са неприкосновени независимо къде се намират или от кого се
съхраняват.
Член 14
Улеснения и имунитети във връзка с комуникации и публикации
1. З
 а всички официални цели CEF комуникира свободно и без да е необходимо
специално разрешение и членовете му
защитават правото на CEF да прави това.
2. З а официа лните си съобщени я CEF
има право на третиране не по-малко
благоприятно от това, предоставяно от
неговите членове на дипломатическите
мисии на която и да било държава.
3. В сички официални съобщения до CEF
и всички официални съобщения, отправяни от него, предавани чрез каквито и
да било средства или под каквато и да
било форма, са неприкосновени.
Член 15
Освобождаване
1. В
 рамките на своята официална дейност
CEF и неговото имущество са освободени от:
а) мита върху вноса и износа на стоки
за официална употреба, при условие че
внесените стоки не се продават или по
друг начин прехвърлят на територията на
съответната държава, член на CEF, освен
при условия, одобрени от тази държава;
б) мита върху вноса и износа на публикации за официални цели;
в) косвено данъчно облагане върху доставката на стоки и услуги за официална
употреба при същите условия като тези,
прилагани за дипломатическите мисии на
територията на съответния член на CEF.
2. О свобождаването, предвидено в параграф 1, буква „в“ от този член, може
да бъде предоставяно чрез пряко освобождаване или чрез възстановяване на
платения данък съгласно същите процедури, прилагани за дипломатическите
мисии на територията на съответния
член на CEF.
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Член 16
Освобож даване на финансови активи от
ограничения
Без да подлежи на финансов контрол или
мораториуми от каквото и да било естество,
в рамките на територията на своите членове
CEF може свободно:
а) да купува каквато и да било валута
чрез разрешени канали и да я държи
или да се разпорежда с нея; и
б) да оперира със сметки в каквато и
да било валута.
Член 17
Флаг, емблема и маркировки
CEF може да поставя своето знаме, лого и
други обозначения, приети от Управителния
съвет, в помещенията си и върху моторните
превозни средства, използвани за официални
цели.
Член 18
Привилегии и имунитети на членовете на
Управителния съвет и представителите на
членовете на CEF
Докато изпълняват своята мисия в CEF и
по време на пътуването си до и от мястото
на заседанията на CEF, членовете на Управителния съвет и представителите на членовете
на CEF имат право на следните привилегии
и имунитети:
а) имунитет по отношение на съдебно
производство във връзка с устни или
писмени изявления и всички техни действия, осъществени при изпълнението на
служебните им задължения и в рамките
на техните правомощия;
б) неприкосновеност на официалната
документация, данни и други официални
материали, които притежават.
Член 19
Привилегии и имунитети на директора
1. Директорът:
а) се ползва с имунитет срещу арест и
задържане за действия, осъществени
при изпълнението на служебните му
задължения;
б) се ползва с имунитет срещу конфискация на личния му багаж;
в) се ползва с имунитет по отношение
на съдебни производства във връзка с
устни или писмени изявления и всички
негови действия, осъществени при изпълнението на служебните му задължения
и в рамките на неговите правомощия,
като този имунитет има действие и след
прекратяване на неговите служебни задължения в CEF;
г) е освободен от данъчно облагане върху
възнаграждението, изплащано му от CEF;
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д) получава заедно с членовете на семейството си същите улеснения за репатриране по време на международна криза като
тези, предоставяни на ръководителите
на дипломатически мисии;
е) не е задължен да дава показания като
свидетел във връзка с официалните си
задачи;
ж) има право на неприкосновеност на
всички книжа, документи и други официални материали, свързани с CEF.
Привилегиите и имунитетите на директора,
посочени в букви „г“ и „д“ на параграф 1 от
този член, не се прилагат спрямо държавата,
член на CEF, чийто гражданин е или в която
постоянно пребивава.
Член 20
Привилегии и имунитети на персонала
1. Персоналът:
а) се ползва с имунитет по отношение
на съдебни производства във връзка с
казаното или написаното от него, както
и действия, осъществени при изпълнението на служебните му задължения
и в рамките на неговите правомощия,
като този имунитет има действие и след
прекратяване на неговите служебни задължения в CEF;
б) е освободен от данъчно облагане върху
възнаграждението, изплащано му от CEF;
в) получава заедно с членовете на семейството си същите улеснения за репатриране по време на международна криза
като тези, предоставяни на персонала
на дипломатически мисии;
г) има право на неприкосновеност на
всички книжа, документи и други официални материали, свързани с CEF.
2. П ривилегиите и имунитетите на персонала, посочени в букви „б“ и „в“ на
параграф 1 от този член, не се прилагат
спрямо държавата, член на CEF, чиито
граждани са или в която постоянно
пребивават съответните лица.
Член 21
Времетраене на привилегиите и имунитетите
1. Н
 а територията на Договарящите се
страни всяко лице, имащо право на привилегии и имунитети съгласно членове
18, 19, 20 и 22, придобива това право от
момента, в който встъпи в своята длъжност в CEF, или когато компетентните
органи на приемащата държава бъдат
уведомени за поемането на поста, ако
това не е направено предварително.
2. К огато функциите на тези лица приключат, привилегиите и имунитетите,
на които имат право на територията на
Договарящите се страни, обикновено се
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прекратяват в момента, в който напуснат
държавата, член на CEF, или след изтичането на разумен период, през който да
направят това. Въпреки това имунитетът
по отношение на осъществените от тях
действия при изпълнението на функциите
им се запазва.
3. Д иректорът, персоналът и членовете
на техните семейства имат право на
съответни лични карти, издадени от
компетентни я орган на приемащата
държава, които заедно с техните национални лични документи или документи
за пътуване доказват самоличността им
и специалния им статут.
Член 22
Отнемане на имунитет
1. П
 ривилегиите и имунитетите в това
Споразу мение се п редоставя т не за
лична облага на самите лица, а за да се
гарантира независимото изпълнение на
техните функции във връзка с CEF за
периода на изпълнение на служебните
им задължения.
2. В сички лица, които се ползват с привилегиите и имунитетите съгласно това
Споразумение, са длъжни да спазват
законите и правилата на приемащата
държава и другите Договарящи се страни.
3. К омпетентността за отнемане на имунитет е:
а) по отношение на членовете на Управителния съвет и представителите на
държавите, които са членове на CEF,
отнемането на имунитет е в рамките на
компетентността на държавата, член на
CEF, която ги е назначила. Съответната
държава, член на CEF, има правомощие
да отнеме имунитет в случаи, при които
според нея имунитетът би попречил на
правосъдието, а отнемането му не би
нарушило целите, за които е бил предоставен;
б) по отношение на директора Управителният съвет има правомощието и
задължението да отнеме неговия имунитет, когато имунитетът би попречил
на правосъдието и отнемането му не би
навредило на интересите на CEF;
в) по отношение на член на персонала
директорът има правомощието и задължението да отнеме неговия имунитет,
когат о и м у н и т е т ът би поп реч и л на
правосъдието и отнемането му не би
навредило на интересите на CEF.
4. Такова отнемане на имунитет не обхваща принудително изпълнение, за
което е необходимо отделно отнемане
на имунитет.
5. C EF по всяко време си сътрудничи с
компетентните органи на своите чле-
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нове с цел улесняване на доброто правораздаване и предотвратява каквито
и да било злоупотреби с привилегиите
и имунитетите, предоставени съгласно
разпоредбите на това Споразумение.
Член 23
Финансови средства
1. Ф
 инансовите средства на CEF включват:
а) апортна вноска под формата на офис
пространство, което ще се използва от
CEF за осъществяване на неговата дейност, осигурено от приемащата държава
съгласно Споразумението за седалището;
б) финансова вноска в разумен размер
от приемащата държава за финансиране
на работата на CEF;
в) доброволни вноски от донори;
г) доходи, произтичащи от тези вноски;
д) приходи от дейността;
е) други източници на доходи.
2. Ф инансовата година на CEF е календарната година.
3. В ся ка г од и на д и рек т орът изг о т вя и
представя на Управителния съвет доклад за дейността, за освобождаването
си от отговорност, съдържащ одитиран
финансов отчет и резюме на дейността
на CEF. Годишният одит се извършва
от независим външен одитор, назначен
от Управителния съвет.
4. Управителният съвет приема финансов
правилник.
Член 24
Преходни разпоредби
Всички права и задъл жени я и ц ялото
имущество на Regionalna ustanova – Center za
razvoj financ се прехвърлят на CEF на датата
на влизане в сила на това Споразумение.
Член 25
Резерви
Към това Споразумение не могат да се
правят никакви резерви.
Член 26
Седалище и официален език
1. С
 едалището на CEF е в Любляна, Словения, при условия, договорени между
CEF и Република Словения.
2. C EF може да открива клонове на други
места, ако това е необходимо за подпомагане на неговата дейност, постигане
на максимални резултати и повишаване
на неговата ефективност. Условията за
откриване на такива клонове се договарят между CEF и съответната приемаща
държава преди създаването им.
3. Официалният език на CEF е английският.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30
Оттегляне и прекратяване

Член 27
По д п и с в а н е , р а т и ф и ц и р а н е , п р и е м а н е ,
одобрение и присъединяване

1. Т
 ова Споразумение може да бъде прекратено по взаимно съгласие на членовете на CEF.
2. В секи член на CEF може да се оттегли
от това Споразумение чрез писмено
предизвестие до депозитаря на това Споразумение, който незабавно съобщава
за това на останалите членове на CEF.
3. Такова предизвестие за оттегляне влиза
в сила половин година след датата на
получаването му от депозитаря, освен
ако не е оттеглено преди това или членовете на CEF не са договорили друго.
4. О свен ако останалите членове на CEF
не договорят друго, оттеглянето, посочено в параграф 2 от този член, не
освобож дава предизвестяващия член
на CEF от който и да било от неговите
ангажименти относно програми, проекти и проучвания, започнати по това
Споразумение.
5. В с л у ча й на п рек рат я ва не на т ова
Споразумение CEF ще положи всички
възможни усилия да приключи изпълняваните проекти. След приключване
на тези дейности нетното имущество
на CEF се прехвърля на правителството
на Словения.

1. Т
 ова Споразу мение е от ворено за
подписване от всяка държава и международна организация до датата на
влизането му в сила.
2. Това Споразумение подлежи на ратифициране, приемане или одобрение от
подписалите го държави и международни организации съгласно съответните
им правни изисквания.
3. Това Споразумение е отворено за присъединяване на държави и международни
организации, които не са го подписали,
след като кандидатурата им за членство
бъде одобрена.
4. Д окументите за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване
се депозират при депозитаря.
Член 28
Влизане в сила
1. Т
 ова Споразумение влиза в сила на тридесетия ден след датата на депозиране
на третия документ за ратифициране
при депозитаря.
2. З а всяка държава или международна
организация, която ратифицира или се
присъедини към това Споразу мение
след датата на влизането му в сила,
както е посочено в параграф 1, това
Споразумение влиза в сила на датата на
депозиране на съответните є документи.
Член 29
Изменения
1. И
 зменения на това Споразумение могат
да се предлагат от всеки член на CEF.
Заверени копи я от текста на всяко
предложено изменение се изготвят от
директора и се съобщават от него на
вси чк и ч ленове на й-ма л ко деветдесет дни преди неговото разглеж дане
от Управителния съвет.
2. И змененията влизат в сила за всички
членове на CEF:
а) когато бъдат одобрени от Управителния съвет след разглеждане на съображенията, представени от директора за
всяко предложено изменение, и
б) след като всички членове на CEF
са се съгласили да бъдат обвързани от
изменението съгласно съответните им
конституционни процедури. Членовете
изразяват своет о съгласие да бъдат
обвързани, като депозират съответен
документ при депозитаря.
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Член 31
Уреждане на спорове
Всеки спор между CEF и член на CEF
или между членове на CEF се урежда чрез
преговори или други договорени средства за
мирно уреждане.
Член 32
Депозитар
1. П
 равителството на Република Словения
действа като депозитар.
2. С лед влизане в сила на това Споразумение депозитарят осигурява неговата
регистрация съгласно член 102 от Устава на ООН.
3. О ригиналът на това Споразумение в
ед и нс т вен екзем п л я р на а н гл и йск и
език се депозира при депозитаря, който
предава заверено копие на всеки член
на CEF.
В потвърждение на което долуподписаните
лица, надлежно упълномощени за тази цел,
подписаха това Споразумение.
Съставено в Блед на трети септември
2013 г.
813
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 3
от 27 януари 2015 г.

за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна
и естетична хирургия и лицево-челюстна
хирургия
Член единствен. (1) С тази наредба се
утвърждава медицинският стандарт „Общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и
лицево-челюстна хирургия“ съгласно приложението.
(2) Вътрешните актове на органите на управление на лечебното заведение и договорите
за оказана медицинска помощ, сключвани
от лечебните заведения, не могат да съдържат разпоредби, които определят по-ниско
качество на осъществяваните дейности по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохиру рги я, съдова х иру рги я, детска
хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия
от установеното с тази наредба.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Стандартните и специфичните оборудване и апаратура, посочени в приложението
към член единствен, ал. 1, ако не могат да
бъдат осигурени за всяка клинична 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 по нива.
§ 2. (1) В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със
собствена клинична лаборатория, то следва
да осигури 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. В тези случаи
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/структурите по хирургия.
(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура от лечебно заведение за
извънболнична помощ, тя следва да отговаря
на изискванията за съответното ниво бол-
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нична структура по клинична лаборатория,
определени с Наредба № 1 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична
лаборатория“ (ДВ, бр. 13 от 2014 г.).
§ 3. Указания по прилагане на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните здравни
инспекции и органите на управление на лечебните заведения.
§ 5. Тази наредба се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
и отменя Наредба № 20 от 2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохиру рги я, съдова хиру рги я, детска
хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия
(ДВ, бр. 53 от 2010 г.).
Министър:
Петър Москов
Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСК И СТА Н Д А Р Т „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ,
Н ЕВРОХ И РУ РГ И Я, Г Р ЪД Н А Х И РУ РГ И Я,
К АРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ,
ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“
Р а з д е л
п ъ р в и
Общи изисквания за медицинските специалности
по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична
хирургия и лицево-челюстна хирургия
I. Въведение
1. Медицинските стандарти по специалности
с хирургична насоченост имат за цел да формулират изисквания за качество на хирургичната
помощ, оказвана на пациентите в хирургичен
кабинет, хирургично отделение или хирургична
клиника, независимо от обема на извършваната
в тях оперативна дейност.
2. Обект на настоящия стандарт са специалностите: хирургия, неврохирургия, лицево-челюстна
хиру ргия, гръдна хиру ргия, кардиохиру ргия,
съдова хирургия, детска хирургия, пластичновъзстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия.
3. Не са обект на този стандарт останалите
специалности, в рамките на които се извършват
хирургични дейности.
4. Специалностите по т. 2 имат комплексен
характер. При тях по консервативен и/или оперативен път се лекуват хирургични заболявания
на човешкия организъм.
5. Хирургично лечение и диагностика се
извършват в следните лечебни заведения:
5.1. Извънболнична хирургична помощ:
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5.1.1. първична – в индивидуална или групова
практика за първична медицинска помощ;
5.1.2. специализирана – в индивидуална или
групова практика за специализирана медицинска
помощ, медицински център, дентален център,
медико-дентален център и диагностично-консултативен център.
5.2. Болнична хирургична помощ:
5.2.1. многопрофилни болници за активно
лечение;
5.2.2. специализирани болници за активно
лечение.
6. Извънболничната хирургична помощ се
осъществява в обем, съответстващ на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК.
7. Болнична хирургична помощ се осъществява в хирургична клиника/отделение с обособени операционни зали (зона, блок). Видът на
структурата се определя от:
7.1. обема на извършваната хирургична дейност по специалността;
7.2. броя и квалификацията на лекарите с
придобита хирургична специалност;
7.3. обема и вида на осъществяваните медицински дейности от лечебното заведение;
7.4. наличната медицинска апаратура и техническо оборудване;
7.5. наличие на условия за формиране на
интердисциплинарни екипи.
8. Основен метод на лечение е оперативният.
Операцията е лечебна процедура, свързана с
нарушаване целостта на кожата или покривните
лигавици и прилежащите тъкани и органи, и
представлява:
8.1. Обработка на оперативна рана.
8.2. Отстраняване на:
8.2.1. течни колекции;
8.2.2. туморни формации;
8.2.3. части или цялостно отстраняване на
орган или крайник при формации, възпалителни
и други заболявания;
8.2.4. дефекти (вродени или придобити) или
коригиране на дефекти;
8.2.5. възстановяване (вкл. пластично) целостта на увредени тъкани, структури и органи, на
съдове и други каналикулярни структури.
9. Според своя обем и сложност операциите
са малки, средни, големи (сложни) и много
големи (много сложни).
10. Според срока, налагащ необходимостта от
хирургична намеса в зависимост от състоянието
на пациента, операциите са планови или спешни.
11. Хирург специалист е лекар, придобил
специалност с преобладаваща хирургична насоченост съгласно номенклатурата на специалностите
в системата на здравеопазването.
12. Хирургът специалист има право да извършва самостоятелно хирургични намеси във
всички области на човешкото тяло в обем, съответстващ на придобитата от него професионална
квалификация и специалност.
13. Предмет на дейност, обхват и научна база
на специалностите по т. 2:
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13.1. Хирургията включва хирургично лечение на заболяванията на покривните тъкани, на
органите в коремната кухина, на ендокринните
органи, на ретроперитонеалното пространство,
а в условия на спешност – и хирургичното лечение на заболявания на периферните нерви, на
кръвоносните съдове, на покривните тъкани и
органите в черепната кухина и лицето, гръдната
кухина и крайниците, включително и у деца.
Хирургията обхваща познанията, техническите
умения и преценки, необходими за адекватна
диагностика и лечение на болести на човешкото тяло, чието лечение трябва или може да се
проведе по хирургичен начин. Научната основа
на практическата дейност по хирургия включва
знания за болестите на главата, шията, гръдния
кош, коремната кухина и ретроперитонеалното
пространство, горните и долните крайници. Хирургията изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, патофизиология, клинична
патология, лабораторна и образна диагностика,
предоперативно оценяване и интензивни следоперативни грижи, по хирургична онкология,
травматология и други. Наред с това в хирургията
се изучават основните принципи на асептиката
и антисептиката, основната техника на операциите, лечението на хирургичните заболявания,
както и на имунологията, трансплантологията,
генетиката по хирургични проблеми.
13.2. Неврохирургията включва хирургично
лечение на заболяванията на главния и гръбначния мозък и на периферните нерви. Неврохирургията обхваща познанията, техническите
умения и преценки, необходими за адекватна
диагностика и лечение на хирургичните болести
на централната и периферната нервна система.
Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на черепа, главния и
малкия мозък, гръбначния стълб и гръбначния
мозък, нервните плексуси и периферните нерви.
Неврохирургията изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, патофизиология,
клинична патология, образна диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно оценяване, постоперативни грижи, интензивни грижи,
травма, онкология и неврология.
13.3. Лицево-челюстната хиру рги я (ЛЧХ)
включва хирургично лечение на заболяванията
на лицето, горната и долната челюст, както и
детайли от оперативни намеси върху лицеви
сет ивни органи. ЛЧ Х обх ваща познани я та,
техническите умения и преценки, необходими
за адекватна диагностика и лечение на хирургичните болести на лицето, горната и долната челюст, устната кухина, както и детайли
от оперативни намеси върху лицеви сетивни
органи. Научната база включва, но без да се
ограничава само до тях, болестите на лицето и
прилежащите му сетивни органи, устната кухина
и челюстите. ЛЧХ изисква задълбочени познания
по анатомия, физиология, клинична патология,
образна диагностика, предоперативно оценяване,
постоперативни и интензивни грижи, травма,
онкология, дентална медицина.
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13.4. Гръдната хирургия включва хирургично лечение на заболяванията на гръдния кош,
дихателната система и медиастинума. Гръдната
хирургия обхваща познанията, техническите
умения и преценки, необходими за адекватна
диагностика и лечение на хирургичните болести
на гръдния кош, белите дробове и медиастиналните органи. Научната база включва, но
без да се ограничава само до тях, болестите на
гръдната стена, плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата
и хранопровода. Гръдната хиру ргия изисква
задълбочени познания по анатомия, физиология,
патофизиология, клинична патология, образна
диагностика, органна функционална диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно
оценяване, постоперативни грижи, интензивни
грижи, травма, онкология и трансплантология.
13.5. Кардиохирургията включва хирургично
лечение на заболяванията на сърцето и неговите
магистрални съдове. Кардиохирургията обхваща
познанията, техническите умения и преценки,
необходими за адекватна диагностика и лечение
на хирургичните болести на сърцето и неговия
клапен апарат, на магистралните му съдове, на
коронарните съдове. Научната база включва, но
без да се ограничава само до тях, болестите на
сърдечния мускул, сърдечните клапи, коронарните съдове, гръдната аорта и другите магистрални
съдове на сърцето. Кардиохирургията изисква
задълбочени познания по анатомия, физиология,
патофизиология, клинична патология, образна
диагностика, органна функционална диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно
оценяване, постоперативни грижи, интензивни
грижи, травма и трансплантология.
13.6. Съдовата хирургия включва хирургично
лечение на заболяванията на кръвоносната и
лимфната система. Съдовата хирургия обхваща
познанията, техническите умения и преценки,
необходими за адекватна диагностика и лечение на хирургичните болести на кръвоносната
и лимфната система. Научната база включва,
но без да се ограничава само до тях, болестите
на аортата, каротидните, мезентериалните и
бъбречните артерии, артериалните съдове на
горните и долните крайници, на периферните
артерии и вени, на кухите вени и порталната
вена, на лимфните съдове и басейни. Съдовата
хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, патофизиология, клинична
патология, образна диагностика, органна функционална диагностика, инвазивни изследвания,
п редоперат ивно оцен ява не, пос т операт ивни
грижи, интензивни грижи, травма, онкология
и трансплантология.
13.7. Детската хирургия включва хирургично
лечение на заболявания у деца до 18-годишна
възраст. Детската хирургия обхваща познанията,
техническите умения и преценки, необходими
за адекватна диагностика и лечение на хирургичните болести на детето от раждането до
18-годишна възраст включително. Научната база
включва, но без да се ограничава само до тях,
болестите на шията, гръдния кош и органите
в него, коремната стена и ретроперитонеума,
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коремната кухина и органите в нея. Болестите
на централната и периферната нервна система,
на сърцето и неговите магистрални съдове се
лекуват в профилирани хирургични звена за
детската възраст. Детската хирургия изисква
задълбочени познания по анатомия, физиология,
патофизиология, клинична патология, образна
диагностика, органна функционална диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно
оценяване, постоперативни грижи, интензивни
грижи в детската възраст, травма, онкология и
трансплантология.
13.8. Пластично-възстановителната и естетична хиру ргия вк лючва реконструкцията и
пластиката на вродени и придобити дефекти на
повърхностните обвивки на тялото, на дефекти
на кожата и формите на тялото, както и на изгаряния, измръзвания и техните последици. Пластично-възстановителната и естетична хирургия
обхваща познанията, техническите умения и
преценки, необходими за адекватна диагностика
и лечение на хирургичните болести и дефекти
на покривните тъкани на тялото. Научната база
включва, но без да се ограничава само до тях,
болестите на кожата и подкожните тъкани по
цялото тяло, на вродени и придобити дефекти
на кожата и формите на лицето, тялото и крайниците, както и изгарянията, измръзванията и
техните последици. Тази хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология,
патофизиология, клинична патология, образна
диагностика, предоперативно оценяване, постоперативни грижи, интензивни грижи, травма,
онкология и трансплантология.
14. Други области на хирургична дейност:
14.1. Спешна хирургия – включва оперативно
лечение на хирургично болни и пострадали,
намиращи се в състояние, пряко застрашаващо
живота им.
14.2. Хирургична онкология – включва оперативното лечение на солидните тумори.
14.3. Лапароскопска хирургия, торакоскопска хирургия – включва методи, при които се
ползват оптически уреди, специфична апаратура
и инструменти за работа в коремната, респективно в гръдната, кухина без необходимост от
извършване на широк разрез (лапаротомия,
торакотомия).
14.4. Еднодневна хирургия (one-day surgery,
daily surgery) – означава приложение на хирургични (оперативни) методи в планов порядък в
рамките на един ден.
14.5. Амбулаторна хирургия – включва използването на хирургични методи в спешен или
планов порядък за извършване на малки хирургични манипулации или операции, за които не
се изисква еднодневен или болничен престой.
II. Нива на компетентност
1. Хирургичното лечение и диагностика се
извършват в лечебни заведения за извънболнична
и болнична помощ.
2. Лечебните заведения за болнична помощ
се к ласифицират на три нива в зависимост
от нивото на компетентност, чиито критерии
покриват.
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3. Изисквания за осъществяване на специалността „Хирургия“ от I ниво на компетентност
в болница за активно лечение:
3.1. Дейността по специалността „Хирургия“
се ос ъщес т вя ва в самос т оя т ел на бол н и ч на
структура, отговаряща на следните изисквания:
3.1.1. В структурата се извършват операции с
малък и среден обем и сложност (без онкология),
които не предполагат интензивни диагностични
и терапевтични процедури. Големи операции се
допускат само при спешност.
3.1.2. В структура по хирургия от първо ниво
на компетентност работят най-малко трима
лекари, от които двама с призната медицинска
специалност по хирургия.
3.1.3. В ст ру кт у ра по х иру рги я от първо
ниво на компетентност се извършват най-малко
300 операции годишно.
3.1.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си с
клинична лаборатория от I ниво на компетентност, микробиологична лаборатория – собствена
или по договор. Допустимо е дейностите по
патоанатомия да се извършват по договор.
3.1.5. Лечебното заведение трябва да разполага със следната апаратура: операционни
маси – 2 бр.; операционни лампи – 2 бр.; стерилизатор – 1 бр.; рентгенов апарат, разположени
на територията на болницата.
3.2. В структура, осъществяваща дейностите
по хирургия от I ниво на компетентност, е допустимо извършването на дейностите от I ниво
на компетентност по медицинските специалности „Ортопедия и травматология“, „Урология“,
„Гръдна хирургия“ при спазване на изискванията на съответните медицински стандарти по
ортопедия и травматология, урология и гръдна
хирургия относно налични специалисти и оборудване и дейност по детска хирургия от I ниво
на компетентност при спазването на собствени
клинични протоколи (диагностично-терапевтични алгоритми).
4. Изисквания за осъществяване на специалностите „Хирургия“, „Съдова хирургия“, „Детска
хирургия“ и „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ от II ниво на компетентност
в болница за активно лечение:
4.1. Дейността по специалността „Хирургия“
се осъществява в самостоятелна болнична структура – клиника или отделение, отговаряща на
следните изисквания:
4.1.1. В структурата се извършва лечение на
заболявания с доброкачествен и злокачествен
харак тер на гаст роинтестина лната система,
чернодробно-жлъчната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните жлези и млечните жлези, ануса и
перианалното пространство и други, изискващи
отстраняване на част или цял орган; намеса
върху един или повече органи на един етап;
едновременна намеса върху орган/органи от
две области/кухини; остър хирургически корем;
заболявания, изискващи високоспециализирани
оперативни процед у ри; х иру ргично лечение
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на изгаряния с площ до 10 % от телесната повърхност, с хирургична обработка на раневите
повърхности.
4.1.2. В структура по хирургия от второ ниво
на компетентност работят най-малко шест лекари, от които четирима с призната медицинска
специалност по хирургия. За осъществяване на
диагностичните дейности лечебното заведение, в
което има структура по хирургия от второ ниво
на компетентност, трябва да разполага и с един
лекар с придобита квалификация за извършване
на ехография, както и един лекар с придобита
квалификация за извършване на горна и долна
ендоскопия.
4.1.3. В структура по хирургия от второ ниво
на ком пет ен т нос т се извърш ват на й-ма л ко
700 операции годишно.
4.1.4. Болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага на територията си с клинична лаборатория от II ниво на
компетентност. Микробиологичната лаборатория
може да бъде собствена или по договор.
4.1.5. Лечебното заведение трябва да има
структура по патоанатомия или да ползва по
договор външна (намираща се на територията
на населеното място).
4.1.6. Лечебното заведение трябва да разполага със следната апаратура: операционни
маси – 3 бр.; операционни лампи – 3 бр.; ехограф
с доплер, разположен на територията на болницата; апаратура за горна и долна ендоскопия;
рентгенов апарат за скопия и графия, разположен на територията на болницата; компютърен
аксиален томограф (К АТ) и/или магнитнорезонансен томограф (МРТ) – на територията на
населеното място (като се осигури 24-часов
достъп, включително в условия на спешност).
4.2. Дейността по специалността „Съдова
х иру рги я“ се осъществява в самостоятелна
болнична структура – клиника или отделение,
отговаряща на следните изисквания:
4.2.1. В структурата се извършват планови
и спешни операции с малък, среден и голям
обем и сложност, както и спешни операции в
пълен обем.
4.2.2. В структурата работят най-малко трима
лекари, от които:
4.2.2.1. най-малко двама с призната медицинска специалност по съдова хирургия или един с
призната медицинска специалност по съдова хирургия и един специализант по съдова хирургия;
4.2.2.2. най-малко двама с придобита квалификация за извършване на доплерова сонография.
4.2.3. В структурата се извършват най-малко
200 операции годишно.
4.2.4. Болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага на територията
си с клинична лаборатория от II ниво на компетентност. Микробиологичната лаборатория е
собствена или по договор.
4.2.5. Лечебното заведение трябва да разполага със следната апаратура: еходоплер – 1 бр.;
рентгенов апарат за скопия и графия; ангиограф
или К АТ или МРТ, разположени на територията
на населеното място (като се осигури 24-часов
достъп, включително в условия на спешност).
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4.3. Дейността по специалността „Детска
х иру рги я“ се осъществява в самостоятелна
болнична структура – клиника или отделение,
отговаряща на следните изисквания:
4.3.1. В структурата се извършват планови операции с малък и среден обем и сложност, както
и спешни операции в пълен обем.
4.3.2. В структурата работят най-малко двама
лекари, които притежават призната медицинска
специалност по детска хирургия или единият
от тях е с призната медицинска специалност по
детска хирургия, а другият с призната специалност по обща хирургия. Най-малко един от тях
трябва да притежава сертификат за лапароскопия
и един за торакоскопия.
4.3.3. В структурата се извършват най-малко
100 операции годишно.
4.3.4. Болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага на територията си с клинична лаборатория от II ниво на
компетентност, мик робиологична лаборатория – собствена или по договор, и структура
по патоанатомия – собствена или по договор
с друго лечебно заведение на територията на
населеното място.
4.3.5. Лечебното заведение трябва да разполага
със следната апаратура: ехограф – 1 бр.; рентгенов апарат за скопия и графия; К АТ и/или МРТ,
разположени на територията на населеното място
(като се осигури 24-часов достъп, включително
в условия на спешност).
4.4. Дейността по специалността „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се
осъществява в самостоятелна болнична структура – клиника или отделение, отговаряща на
следните изисквания:
4.4.1. В структурата се извършва лечение на
изгаряния, измръзвания, мекотъканни кожни
дефекти от различно естество, последствия от
изгаряния и травми, вродени и придобити кожни
дефекти, естетични процедури по повърхността
на тялото, реконструктивни операции.
4.4.2. В структурата работят най-малко двама
лекари с призната медицинска специалност по
пластично-възстановителна и естетична хирургия
или един лекар с призната медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична
хирургия и един лекар специализант по пластично-възстановителна и естетична хирургия.
4.4.3. Структурата обслужва най-малко по
380 премина ли пациенти годишно на всек и
10 легла по стандарта на специалността, включващи операции със среден и малък обем на работа.
4.4.4. Болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага на територията си с клинична лаборатория от II ниво на
компетентност и микробиологична лаборатория
на територията на лечебното заведение или по
договор.
4.5. В структура от специалността „Хирургия“
от II ниво на компетентност е допустимо извършване на дейностите от II ниво на компетентност
по специалностите „Ортопедия и травматология“,
„Урология“, „Гръдна хирургия“ при спазване на
изискванията на съответните медицински стандарти относно налични специалисти и оборудване,
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както и дейностите от II ниво на компетентност
по „Детска хирургия“, „Съдова хирургия“, „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
при спазване на изискванията относно налични
специалисти и оборудване.
5. Изисквания за осъществяване на специалностите „Хирургия“, „Съдова хирургия“, „Детска
хирургия“ и „Пластично възстановителна хирургия“ от III ниво на компетентност в болница за
активно лечение:
5.1. Дейността по специалността „Хирургия“
се осъществява в самостоятелна болнична структура – клиника или отделение, отговаряща на
следните изисквания:
5.1.1. В структурата се извършва оперативно
лечение с малък, среден, голям и много голям
обем и сложност на всички заболявания на
гастроинтестиналната система, чернодробножлъчната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните
жлези и млечните жлези, ануса и перианалното
пространство и други, изискващи отстраняване
на част или цял орган; поставяне на импланти;
намеса върху един или повече органи на един
етап; едновременна намеса върху орган/органи от
две области/кухини; остър хирургически корем;
заболявания, изискващи високоспециализирани
оперативни процедури.
5.1.2. В структура по хирургия от трето ниво
на компетен т ност работя т най-ма лко десет
лекари, от които шест с призната медицинска
специалност по хирургия. За осъществяване на
диагностичните дейности лечебното заведение,
в което има структура по хирургия от трето
ниво на компетентност, трябва да разполага с
четирима лекари с придобита квалификация за
извършване на ехография, както и петима лекари
с придобита квалификация за извършване на
горна и долна ендоскопия.
5.1.3. В структура по хирургия от трето ниво
на ком пет ен т нос т се извърш ват на й-ма л ко
1000 операции годишно, от които поне 50 % с
голям и много голям обем и сложност.
5.1.4. Болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага с клинична
лаборатория от II или III ниво на компетентност, микробиологична лаборатория – собствена
или по договор, патоморфологична лаборатория
на територията на болницата и вирусологична
лаборатория (възможно е по договор с друго
лечебно заведение).
5.1.5. Лечебното заведение трябва да разполага с възможност за достъп до структура по
патоанатомия, намираща се на територията на
населеното място.
5.1.6. Лечебното заведение трябва да разполага със следната апаратура: операционни
маси – 5 бр.; операционни лампи – 5 бр.; апаратура за лапароскопска хирургия; ултразвуков
нож; аргон-плазмен коагулатор; ехограф 3D и
доплер, разположени на територията на болницата; апаратура за пълен обем горна и долна
ендоскопия, разположена на територията на
болницата; рентгенов апарат за скопия и графия,
разположен на територията на болницата; КАТ и/
или МРТ на територията на лечебното заведение
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(като се осигури 24-часов достъп, включително
в условия на спешност).
5.2. Дейността по специалността „Съдова
х иру рги я“ се осъществява в самостоятелна
болнична структура – клиника или отделение,
отговаряща на следните изисквания:
5.2.1. В структурата се извършват всички
видове оперативни интервенции върху съдове,
включително с голям и много голям обем и
сложност.
5.2.2. В структурата работят най-малко петима
лекари, от които двама с призната медицинска
специалност по съдова хиру ргия. Лечебното
заведение разполага най-малко с двама лекари
с придобита квалификация за доплерова сонография.
5.2.3. Извършват се най-малко 500 операции
годишно, от които поне 50 % с голям и много
голям обем и сложност.
5.2.4. Болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага на територията
си с клинична лаборатория от II или III ниво
на компетентност и микробиологична лаборатория – собствена или по договор.
5.2.5. Лечебното заведение трябва да разполага със следната апаратура: еходоплер – 1 бр.;
ангиограф – 1 бр.; рентгенов апарат за скопия
и графия; К АТ и/или МРТ на територията на
населеното място (като се осигури 24-часов
достъп, включително в условия на спешност).
5.3. Дейността по специалността „Детска
х иру рги я“ се осъществява в самостоятелна
болнична структура – клиника или отделение,
отговаряща на следните изисквания:
5.3.1. В структурата се извършват планови операции с голям и много голям обем и сложност,
както и спешни операции в пълен обем.
5.3.2. В структурата работят най-малко десет
лекари, от които пет с призната медицинска
специалност по детска хирургия; от тях трябва
да има специалисти, притежаващи сертификат
за лапароскопия, торакоскопия, бронхоскопия
и горна ендоскопия.
5.3.3. В структурата се извършват най-малко
350 операции годишно, от които поне 30 % с
голям и много голям обем и сложност.
5.3.4. Болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага с клинична
лаборатория от II или III ниво на компетентност;
патоморфологична лаборатория – на територията
на лечебното заведение; вирусологична лаборатория и структура по патоанатомия – собствена
или по договор с друго лечебно заведение на
територията на населеното място; микробиологична лаборатория – собствена или по договор.
5.3.5. Лечебното заведение трябва да разполага със следната апаратура: ехограф – 1 бр.;
рентгенов апарат за скопия и графия; К АТ и/
или МРТ на територията на населеното място
(като се осигури 24-часов достъп, включително
в условия на спешност).
5.4. Дейността по специалността „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се
осъществява в самостоятелна болнична структура – клиника или отделение, отговаряща на
следните изисквания:
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5.4.1. В структурата се извършват лечение на
изгаряния, измръзвания, мекотъканни кожни
дефекти от различно естество, последствия от
изгаряния и травми, вродени и придобити кожни
дефекти, естетични процедури по повърхността
на тялото, реконструктивни операции.
5.4.2. В структурата работят най-малко петима
лекари, от които четирима с призната медицинска специалност по пластично-възстановителна
и естетична хирургия.
5.4.3. В структурата се извършват най-малко
500 операции годишно по стандарта на специалността, включващи операции с голям и много
голям обем и сложност.
5.4.4. Лечебното заведение, в което е разположена структурата, трябва да разполага на територията си с клинична лаборатория от II или
III ниво на компетентност и микробиологична
лаборатория – на територията на лечебното заведение или по договор.
6. Използваемост и оперативна активност.
6.1. Структурата по хирургия от първо ниво
на компетентност трябва да отговаря на следните показатели:
6.1.1. за използваемост – не по-малко от 75 %
годишно;
6.1.2. за оперативна активност – не по-малко
от 70 % годишно.
6.2. Структурата по хирургия от второ ниво
на компетентност трябва да отговаря на следните показатели:
6.2.1. за използваемост – не по-малко от 80 %
годишно;
6.2.2. за оперативна активност – не по-малко
от 75 % годишно.
6.3. Структурата по хирургия от трето ниво на
компетентност трябва да отговаря на следните
показатели:
6.3.1. за използваемост – не по-малко от 85 %
годишно;
6.3.2. за оперативна активност – не по-малко
от 80 % годишно.
III. Структури, в които се осъществява хирургична дейност. Ресурси
1. Хиру ргичен кабинет в амбулатория за
специа лизирана извънболнична медицинска
помощ (СИМП).
1.1. Хирургичен кабинет в амбулатория за
специа лизирана извънболнична медицинска
помощ включва:
1.1.1. К абинет за прегледи с минима лна
площ 12 м 2 .
1.1.2. Манипулационна/превързочна с минимална площ 9 м 2 . Използва се за извършване
на първични и вторични превръзки, както и за
малки амбулаторни операции и манипулации,
съгласно раздел втори. Във връзка с това тя
е оборудвана с хирургичен инструментариум,
операционна маса, операционна лампа, стерилен
превързочен материал и малък стерилизатор.
1.2. Спомагателни помещения:
1.2.1. Задължителни – чакалня и санитарен
възел. Размерът на чакалнята с регистратура
при самостоятелен кабинет може да се определи по формулата (А + В) x 2 м 2 , където А е
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броят пациенти, допустим за един час (средно
4 до 6 души), В – евентуалният брой пациенти,
пристигнали по-рано от определения им час или
непредвидено (средно 1,5 души).
1.2.2. Допълнителни помещения в зависимост
от спецификата на дейност – стерилизационна,
апаратни, складове, сервизни помещения и др.
1.3. Изисквания към устройството на помещенията:
1.3.1. Хигиенни изисквания:
1.3.1.1. минималната светла височина на помещенията на хирургичен кабинет в амбулатория
за специализирана извънболнична медицинска
помощ е 2,50 м;
1.3.1.2. стените на манипулационната, стерилизационната, санитарния възел, както и местата
за санитарни пособия се изпълняват с покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция
(гладък фаянс, теракота и др.), на височина 1,50 м
от готов под; стените на кабинетите, на помещенията за краткосрочно лечение и наблюдение, на
регистратурата и чакалнята и на коридорите се
изпълняват с латексова боя и с други покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
не се допускат релефни мазилки;
1.3.1.3. подовите настилк и в кабинетите,
манипулационната, стерилизационната и санитарните възли трябва да са водонепропускливи,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
в тези помещения не се допускат подови настилки
на текстилна основа; в останалите помещения
подовите настилки трябва да позволяват влажно
почистване и дезинфекция;
1.3.1.4. осветлението в различните видове
помещения трябва да отговаря на изискванията
на БДС 1786-84 „Осветление. Естествено и изкуствено“; допускат се без естествено осветление
следните помещения: санитарен възел, апаратни,
складове, сервизни помещения и други неработни
помещения;
1.3.1.5. в помещенията, за които не е осигурено естествено проветряване, се предвижда
механична вентилация или климатизация;
1.3.1.6. всеки кабинет, манипулационна и
санитарен възел се оборудват с мивка с течаща
топла и студена вода, отговаряща на изискванията на вода за пиене;
1.3.1.7. помещенията се обзавеждат с мебели
и съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция.
1.3.2. Инсталационни изисквания: отоплителните, вентилационните, климатичните, водопроводните и канализационните инсталации,
електрозахранването и електрическите уредби
отговарят на съответните нормативни технически изисквания.
1.4. Изисквания към извършването на някои
дейности:
1.4.1. Допуска се сключването на договори
с друго лечебно заведение за стерилизация на
инструментариума и превързочния материал.
1.4.2. Изпирането на постелъчния материал
и работното облекло се извършва в перални,
предназначени за целта.
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1.4.3. Хирургичната дейност се осъществява в
съответствие със здравните изисквания съгласно
действащата нормативна уредба.
1.4.4. Събирането и временното съхранение
на битовите отпадъци и опасните отпадъци от
медицинската дейност се извършва разделно,
на определени за целта места. Отпадъците от
медицинската дейност задължително се обеззаразяват с разрешените от Министерство на
здравеопазването дезинфекционни средства и
се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях. Опасните отпадъци от медицинската
дейност се предават на лицензирани фирми за
последващо третиране.
2. Хирургична клиника/отделение.
2.1. Структурата и организацията на работата
се определят от Правилника за устройството и
вътрешния ред на клиниката/отделението.
2.2. Хирургичната клиника/отделение има
помещения, които отговарят по размери, разположение, устройство, оборудване и обзавеждане
на нормативните изисквания. Те биват:
2.2.1. Основни помещения: болнични стаи,
превързочна за асептични и за септични превръзки, манипулационна, сестринска стая, лекарски
кабинети, кухненски офис, столова за хранене
на болните, клизмено помещение с тоалетна,
санитарни помещения за персонала, помещение
за дезинфекция, складове (вкл. за следоперативно отделение), съблекални, коридори. Подовата
настилка, стените и мебелите трябва да са от
материа ли, позвол яващи ежедневно вла ж но
измиване и дезинфекция:
2.2.1.1. болничните стаи са обзаведени с
болнични легла; техният оптимален брой е 2 до
3 легла в болнична стая; около 5 % от стаите
трябва да са с едно легло; в детска хирургическа
клиника/отделение може да се формират боксове;
болничните стаи могат да имат самостоятелни
санитарни възли; във всяка болнична стая има
средства за дезинфекция на ръцете;
2.2.1.2. минималната площ за един болен
в самостоятелна стая е 12 м 2 , а в стая с две и
повече легла – 6,5 м 2; в стаи, предназначени за
деца в детска хирургия, площите варират от 8
до 5 м 2 за деца до 14 години и от 6 до 14 м 2 за
деца до 3-годишна възраст;
2.2.1.3. в основните помещения (с изключение
на коридори, складове, съблекалня) задължително
трябва да има: мивки с течаща студена и топла
вода; централно, локално и аварийно осветление
с осветяемост минимално 80Вт; резервен енергоизточник; централно или локално отопление;
бактерицидни лампи; инсталации за въздухообмен и овлажняване на въздуха (при норма на
относителна влажност 50 – 60 %, в отделения и
стаи за болни с изгаряния – до 35 – 40 %); излазни
точки на инсталации за О 2 , за сгъстен въздух и
за аспирация при норматив: за 50 % от леглата
в отделения/клиники за гръдна хирургия, кардиохирургия, изгаряния; за 12 % от леглата в
хирургическа клиника, детска, лицево-челюстна
хирургия; за 8 % от леглата в неврохирургия;
2.2.1.4. храненето на болните може да бъде
организирано индивидуално по болничните стаи.
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2.2.2. Допълнителни помещения: кабинети за
началника на отделението/клиниката, старшата
сестра и лекарския персонал, стая за почивка на
персонала и др. в обособена административна
част.
2.2.3. Хиру ргическата к линика/отделение
за изгаряния и пластично-възстановителна и
естетична хирургия трябва да имат следните допълнително обособени помещения и оборудване:
2.2.3.1. голяма септична операционна-превързочна, състояща се от три самостоятелни помещения: помещение с вана за хидропроцедури;
зала за превръзки, оборудвана с електрокоагулатор, анестезиологичен апарат за инхалационна анестезия с източници за кислород, въздух,
аспирационна система, ел. ток; манипулационна
зала за подготовка на превързочен материал;
2.2.3.2. флуидни легла;
2.2.3.3. изолатор със самостоятелна превързочна за детско отделение;
2.2.3.4. боксове за деца с майки придружителки.
2.2.4. Всяка хирургична структура трябва да
разполага със:
2.2.4.1. сигнализираща инсталация в болничните стаи (светлинно-информационна, светлинноблокираща, звукова или комбинирана);
2.2.4.2. средства за комуникация между кабинетите, както и с други структури на лечебното
заведение.
2.2.5. При осъществяване на спешна помощ
предимство е наличието на система за едновременно повикване на необходимия интердисциплинарен екип.
2.2.6. Задължително се изолират болни със
септични състояния и усложнения в септични
стаи, обслужвани при спазване на строг режим
на дезинфекция от обслужващия персонал, с
отделна количка, инструменти и материали за
превръзка, с допълнителни дрехи (за предпочитане за еднократна употреба) на персонала и
ръкавици, с отделно събиране, транспортиране
и изпиране на мръсно бельо и обезвреждане на
биологични отпадъци.
3. Операционна зала.
3.1. Оперативните дейности се извършват
в лечебните заведения на определени за целта
места, наречени операционни зали.
3.1.1. Лечебни заведения за извънболнична
помощ – амбулаторни операционни зали или
превързочни.
3.1.2. Лечебни заведения за болнична помощ – операционни зали, обособени в операционен блок.
3.2. Операционните зали се разполагат на
места, които позволяват безпроблемно и бързо
транспортиране на болните от и към хирургичните или интензивните структури на лечебното
заведение.
3.3. Операционните зали задължително разполагат с оборудване, хиру ргически инструментариум, консумативи, пространствени, комуникационни и санитарно-хигиенни условия
за безпроблемно извършване на операция с
необходимия обем и сложност.
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3.4. Всяка хирургическа клиника/отделение
разполага най-малко с две операционни зали – за
асептични и за септични операции.
3.5. Извършването на ендоскопски (лапароскопски, видеоторакоскопски) операции изисква отделна, напълно оборудвана операционна
зала или приоритетно ползване на една зала,
в която се разполага специфичната апаратура.
3.6. Операционната зона или блок включва:
3.6.1. Операционни зали с входове/изходи към:
3.6.1.1. помещения за предоперативна подготовка на болния с излази на инсталации за кислород, за сгъстен въздух и за аспирация; мобилна
лежаща количка; консумативи за подготовка на
болни (сонди, катетри, венозни канюли, тръби
за интубация и др.);
3.6.1.2. помещение за подготовка на хирургичния екип, оборудвано с 2 – 3 мивки с течаща
студена и топла вода с кранове, задвижвани с
лакет, крак или фотоклетка; шапки и маски,
огледало;
3.6.1.3. място за възстановяване от анестезия.
3.6.2. Помощни помещения: съблекални за
мъже и жени, стая за почивка на операционния
персонал, помещение за изготвяне на оперативни протоколи и други документи, складове:
за инструменти, консумативи, дезинфектанти,
операционно бельо, мръсно операционно бельо
и др., коридори, стая за миене на хирургични
инструменти и съдове; помещения за стеризилация и за преносима апаратура.
3.7. Задължителни изисквания за оборудване
в операционния блок:
3.7.1. Комбинирано осветление в операционните зали. Общото осветление трябва да осигурява
до 40 % от необходимата осветеност. Допустимо е
използването на халогенни или LED операционни
лампи, осигуряващи идентична или по-висока
степен на осветеност на оперативното поле. Локалното осветление се осигурява от операционна
лампа с най-малко 3 бренера, всеки от които с
мощност 100 Вт.
3.7.2. Аварийно резервно осветление (чрез
мотор-генератори или светлинен източник с
акумулиращи батерии), осигуряващи 40 % от
осветеността при нормални условия.
3.7.3. Бактерицидни лампи за всяка операционна зала, помещение за предоперативна подготовка на болния и за подготовка на хирургичния
екип, помещение за събуждане на болните, стая
за миене на инструменти и съдове.
3.7.4. Електрически контакти тип „шуко“ – 5
до 10 бр. във всяка операционна зала.
3.7.5. Излази за кислород, за сгъстен въздух,
за двуазотен окис, за аспирация – най-малко по
един за всяка операционна маса, в помещението
за предоперативна подготовка и за възстановяване от анестезия.
3.7.6. Самостоятелна смукателно-нагнетителна въздухопреработваща система за проветряване
на всяко помещение и за отвеждане извън сградата
на издишваните от болния газове (задействана
със сгъстен въздух с остатъчно налягане 0,5 Mpa).
3.8. Допълнителни изисквания за оборудване
в операционния блок:
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3.8.1. Климатични устройства с бактериални
филтри;
3.8.2. Наличие на повече от 3 броя мивки на
операционна зала в помещението за подготовка
на операционния екип;
3.8.3. Наличието на самостоятелен отоплителен кръг;
3.8.4. Система за фото- и видеодокументация
на извършваните операции;
3.8.5. Компютър за оформяне на документите
за извършваните операции.
3.9. Допълнително към операционните зали
за извършване на операции по определени хирургически специалности могат да се осигурят:
3.9.1. Съдова хирургия – собствен мобилен
ангиограф;
3.9.2. Детска хирургия – обособени операционни зали за операции на новородени и кърмачета, оборудвани със самостоятелно затоплящо
устройство и оперативен микроскоп;
3.9.3. Кардиохирургия – помещение и машина
за прожектиране на кардио-ангиографски филми;
3.9.4. Пластично-възстановителна и естетична хирургия – бокс (помещение) за подготовка
на биологични покрития: ало-, ксено-, амнион,
както и климатична инсталация, осигуряваща
оптимална температура 28 – 33 °С, влажност
60 – 80 %, постъпление на стерилен въздух.
3.10. В операционния блок трябва да има възможност за комуникация между операционните
зали и други болнични структури.
3.11. Операционният блок ползва централна
стерилизация, но разполага и с допълнителна
възможност за стерилизация на място.
3.12. В операционния блок се спазват правилата за асептика и антисептика.
3.12.1. Всяка операционна зала се почиства
и дезинфекцира текущо след всяка операция, а
веднъж седмично се подлага на основно почистване и дезинфекция.
3.12.2. След извършване на септична операция операционната зала се подлага на основно
почистване и дезинфекция.
3.12.3. А парат у рата и техниката в операционните зали се почистват и дезинфекцират
ежедневно (операционни маси, лампи, електрокаутери, анестезиологичен апарат и количка,
транспортни колички, допълнителна апаратура
за диагностика и операции).
3.12.4. В операционния блок персоналът влиза
и работи само със специално облекло и обувки.
3.12.5. След всяка операция хирургичните
инструменти подлежат на механично почистване, измиване и подсушаване, след което се
стерилизират.
3.12.6. Осъществява се периодичен контрол
за асептиката и антисептиката и за заразоносителство на персонала.
3.13. Право на достъп в операционния блок по
време на операция имат: пациентите за операция,
членовете на хирургичния и анестезиологичния
екип, консултанти, специализанти, студенти.
4. Човешки ресурси.
4.1. Първична извънболнична медицинска
помощ:
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4.1.1. Общопрактикуващият лекар извършва
първична хирургична обработка на повърхностна рана, опресняване и шев на ръбове на рана,
инцизии с дренаж на кожа и подкожна тъкан,
отстраняване на хирургичен шевен материал,
превръзка, фиксираща превръзка, повърхностна
хемостаза, имобилизация и др.
4.1.2. Медицинските сестри подпомагат дейността на лекаря и подготвят пациента за преглед.
Извършват под контрола на лекаря назначени от
него манипулации, вкл. инжекции, перфузии и
др. Медицинските сестри извършват превръзки
(първична обработка на рана, отстраняване на
хирургичен шевен материал, превръзка, фиксираща превръзка и др.) според своята компетентност и по предписание на лекаря. Опаковат,
етикетират, изпращат и проследяват резултатите
от изследваните биологични материали.
4.2. Специализирана извънболнична медицинска помощ:
4.2.1. Лекари с придобита специалност с
хирургична насоченост осъществяват дейности
съгласно сключени договори с лечебни заведения
за специализирана извънболнична медицинска
помощ. Извършват първична и вторична хирургична обработка на рана, натривка от рана и
превръзка, имобилизация, вкл. шийна яка, инцизии и шев на меки тъкани, поставяне, промивка
и смяна на раневи дренаж, малки амбулаторни
хирургични процедури, диагностика и обработка
на фистули, диагностични пункции, промивки на
стоми, ректална тампонада, мануална репозиция
при ректален пролапс, репозиция на хемороиди,
инцизия и ексцизия на повърхностно разположени
процеси в областта на глава и гръб и Ту образувания на коремна и гръдна стена, инцизия на
подкожен панарициум, профилактика на лица с
повишен риск от злокачествени заболявания и др.
4.2.2. Високоспециализирана дейност – към
т. 4.2.1 се включват вземане и подготовка на
биопсичен материал от гърда, лимфен възел и
инцизия на гръдна жлеза.
4.2.3. Извършват се операции при спазване на
определени изисквания (квалификация, апаратурна обезпеченост, условия за следоперативни
грижи и др.).
4.2.4. Медицинските сестри подпомагат дейността на лекаря и подготвят за преглед. Извършват под контрола на лекаря назначени от
него манипулации, вкл. инжекции, перфузии и
др. Медицинските сестри извършват първична
обработка на рана, отстраняване на хирургичен
шевен материал, превръзка, фиксиращи превръзки и др. според своята компетентност и по
предписание на лекаря.
4.3. Хирургична клиника/отделение в лечебни
заведения за болнична помощ:
4.3.1. Началник на клиника/отделение:
4.3.1.1. Началник на клиника може да бъде
лице, притежаващо образователно-квалификационна степен магистър по медицина, съответно
по дентална медицина, с призната медицинска
специалност с предимно хирургична насоченост
по профила на клиниката – хабилитирано лице,
назначено след проведен конкурс.
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4.3.1.2. Началник на отделение е лице, притежаващо образователно-квалификационна степен
магистър по медицина, съответно по дентална
медицина, с призната медицинска специалност с
предимно хирургична насоченост по профила на
отделението, назначено след проведен конкурс.
4.3.1.3. Началникът на клиника/отделение
планира, организира, контролира и отговаря за
цялостната медицинска дейност и за икономическата ефективност в структурата.
4.3.2. Лекари в клиника/отделение:
4.3.2.1. В хирургична клиника/отделение работят лекари със или без призната специалност
с хирургична насоченост. Съотношението между
хирурзи с призната специалност и лекари без
специалност трябва да бъде в полза на специалистите.
4.3.2.2. При извършване на ежедневната диагностично-лечебна дейност лекарите без призната
специалност работят под ръководството на лекар
с призната специалност с хирургична насоченост.
4.3.2.3. Броят и квалификацията на лекарите,
работещи в клиника/отделение, трябва да обезпечава: обема и вида на диагностично-лечебна
и консултативна дейност, която се осъществява
в структурата; обема и вида на извършваните операции; оперативната дейност на пациенти
в състояние на спешност.
4.3.2.4. В базите за обучение на студенти се
предвижда и персонал, ангажиран с научноизследователска работа, както и за учебна работа
със студенти.
4.3.3. Медицински сестри:
4.3.3.1. Оптималното съотношение в хирургичната клиника/отделение е 1:2 между лекарски
и сестрински персонал.
4.3.3.2. Медицинската сестра в клиниката/
отделението ежедневно наблюдава общото състояние на болния, притежава компетентност
да превързва оперативните рани и да оценява
тяхното състояние, да следи основни параметри в
пред- и следоперативния период (пулсова честота,
температура, честота на дишането, диуреза, обем
и вид на изтичащите течности през дренажи,
сонда, катетри), регистрира резултатите и уведомява лекуващия/дежурния лекар.
4.3.4. Лекарите и медицинските сестри съвместно осигуряват комплексни и цялостни грижи
за пациентите по отношение на диагностични
изследвания, консервативно и оперативно лечение, предоперативни и следоперативни грижи,
диетичен режим.
4.3.5. Лекарите и медицинските сестри периодично повишават квалификацията си чрез
участия в специализирани курсове.
4.3.6. Друг персонал – изпълнява дейности,
свързани с хигиенно-санитарното обслужване
и технически задачи, възложени от медицинска
сестра или лекар.
5. Операционна зала (зона, блок).
5.1. В болници с повече от две операционни
зали на функционален принцип се определя лекар, отговорник за организацията на работата,
реда и дисциплината, спазването на асептиката
и антисептиката.
5.1.1. Началникът на операционната зала е
лекар с призната специалност с хирургична на-
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соченост, подчинен на началника на клиниката/
отделението.
5.1.2. Началникът на операционната зала
отговаря за организацията на работата, реда
и дисциплината, спазването на асептиката и
антисептиката.
5.1.3. В болници с една или две операционни
зали се определя отговорник за операционната
зона на функционален принцип, подчинен пряко
на началника на клиниката/отделението.
5.2. Операционни сестри
5.2.1. Броят на операционните сестри се определя от:
5.2.1.1. задължителна дневна осигуреност от
две операционни сестри на една операционна
маса в рамките на един работен ден;
5.2.1.2. задължително непрекъснато (на смени)
осигуряване на операционна сестра на операционна маса при непрекъснат режим на работа с
оказване на оперативна дейност на пациенти в
състояние на спешност;
5.2.1.3. осигуряване на операционна сестра
„на разположение“ за повикване при спешни
състояния.
5.2.2. При необходимост по време на операция
в операционната зала могат да работят едновременно две операционни сестри.
5.3. Друг персонал – осъществява санитарнохигиенната поддръжка, дезинфекцията на операционните зали между две операции, изхвърлянето
на нечисти и отпадъчни материали, сортирането
на мръсно операционно бельо.
6. Хирургичен операционен екип.
6.1. Операциите се осъществяват от хирургичен
операционен екип в операционна зала.
6.1.1. Екипът включва:
6.1.1.1. лекар-оператор, който е ръководител
на екипа;
6.1.1.2. лекар/и (асистент или асистенти) в
зависимост от обема и сложността на осъществяваната оперативна дейност;
6.1.1.3. операционни медицински сестри.
6.1.2. Ръководител на екипа е лекар с призната
специалност с хирургична насоченост, с клиничен
опит и професионална квалификация. Той носи
отговорност за провежданата операция.
6.2. Броят на членовете на хирургическия
операционен екип се определя от обема и сложността на осъществяваната оперативна дейност.
6.2.1. Малки по обем и сложност операции
(малка хирургия) се извършват от екип, включващ
лекар-оператор и операционна сестра.
6.2.2. При операции със среден обем и сложност (средна хирургия) освен лекар-оператор и
операционна медицинска сестра е задължително
включването на един асистент, а при необходимост и на втори асистент.
6.2.3. При операции с голям или много голям обем и сложност освен лекар-оператор и
операционна медицинска сестра е задължително
включването на двама асистенти, а при необходимост – на трети асистент.
6.2.4. При операции с голям или много голям
обем и сложност е възможно по искане на лекаря-оператор да се формира втори хирургичен
екип за едновременна работа в две оперативни
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полета, или ползването само на допълнителна
операционна сестра.
6.2.5. Не се допуска смяна на лекаря-оператор по време на операция освен по медицински
показания или извънредни обстоятелства.
6.2.5.1. Включването на допълнителни членове към хирургичния екип е необходимо при
разширяване на дейността и преминаване от помалък към по-голям обем оперативна дейност.
6.2.5.2. Лекар-операторът може да бъде заменен
с по-опитен лекар-оператор съгласно условия и
ред, определени с правилника на хирургичната
структура, в случаите, когато не може да се справи с възникнали интраоперативни проблеми или
усложнения, застрашаващи живота на болния.
6.3. Хирургичният операционен екип осъществява една операция от извършването на
оперативния разрез до финалното зашиване на
оперативната рана, налагането на превръзка и
евентуално стерилното отвеждане на дренажи.
6.4. Хирургичният операционен екип извършва
оперативната дейност съвместно с анестезиологичен екип.
6.5. В хирургичния операционен екип могат да
се включат и лекари без призната специалност,
които работят под наблюдение на ръководителя
на екипа.
6.6. Операционната сест ра е медицинска
сестра с необходимия опит и професионална
квалификация и е равнопоставен член на операционния екип.
6.7. Операционната инструментираща сестра
трябва да познава хода на операциите, да подготвя и осигурява необходимите инструменти,
консумативи и лекарствени продукти, да контролира техния брой до края на операцията, да
следи стриктно за стерилността на оперативното
поле и инструментариума, както и за чистотата
в операционната зала, да изпълнява нареждания
на ръководителя на хирургичния екип.
IV. Организация на работа по приема и лечението на пациенти в хирургична структура
1. Прием на болни.
1.1. Извънболнична медицинска помощ.
1.1.1. Първична медицинска помощ – първичен преглед за уточняване на диагнозата, а при
необходимост – консултация с лекар с призната
специалност с хирургична насоченост и издаване
на направление за приемане в лечебно заведение
за болнична помощ.
1.1. 2 . С п е ц и а л и з и р а н а м ед и ц и н с к а п о мощ – преглед, необходим обем от диагностични
изследвания и издаване на направление за приемане в лечебно заведение за болнична помощ.
1.1.3. Прегледите са планови или спешни в
зависимост от състоянието на пациента.
1.1.4. В зависимост от придружаващите заболявания се осъществяват и консултации с лекари с
други специалности (кардиолог, алерголог и т.н.).
1.1.5. В операционната за амбулаторни операции се извършват операции с малък обем и
сложност съгласно раздел втори.
1.2. Лечебно заведение за болнична помощ.
1.2.1. В приемния кабинет хирургът снема
анамнеза, осъществява основен клиничен преглед
и назначава необходимия обем диагностични из-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

следвания. Попълва медицинската документация
и насочва пациента за приемане в хирургичната
структура на лечебното заведение.
1.2.2. При постъпване на пациент в планов
порядък, в зависимост от състоянието и по преценка на лекаря, може да бъде записан в „лист
на чакащите“, като се определи датата на приема
в лечебното заведение.
1.2.3. При постъпване на пациент със спешно
състояние хирургът в приемния кабинет е задължен да приеме документацията и указанията
от насочващия извънболничен лекар и/или от
придружаващото медицинско лице, да снеме
анамнеза, да осъществи основен клиничен преглед и да назначи необходимия обем спешни
биохимични и инструментални изследвания и
консултации.
1.2.4. При уточнена диагноза или продължаващи диференциално-диагностични търсения
пациентът се хоспитализира в хирургична клиника/отделение:
1.2.4.1. за динамично наблюдение – предава
се на дежурния лекар или на лекуващия лекар;
1.2.4.2. за оперативно лечение – уведомява се
ръководителят на хирургическия операционен
екип и персоналът на операционния блок;
1.2.4.3. писмено в „История на заболяването“
(ИЗ) се отразяват назначенията за по-нататъшна
диагностика, лечение, предоперативна подготовка и др.;
1.2.4.4. при необходимост и в зависимост
от заболяването или възрастта на пациента се
осъществяват консултации с кардиолог, анестезиолог, педиатър и др.
1.2.5. Приетите за болнично лечение пациенти
се подлагат на пълна или частична хигиенна
обработка.
2. Предоперативен период.
2.1. Клиничен диагностичен преглед (КДП).
2.1.1. Изяснява характера на заболяването,
неговата органна локализация и топика, влиянието или засягането от основното заболяване
на съседни органи и системи, необходимостта
от оперативно лечение (показания за операция),
нейния очакван обем, избор на оперативен достъп
и оперативна техника, прогноза за очаквания
резултат и изход.
2.1.2. КДП на хирургично болен в извънболнични условия се провежда от общопрактикуващ лекар или лекар с призната специалност с
хирургична насоченост в амбулатория за специализирана медицинска помощ. Свързан е с
уточняването на възможностите за амбулаторно
лечение.
2.1.3. При изчерпване на диагностичните
възможности на извънболничната помощ, при
у точнена насочваща или сиг у рна диагноза,
представляваща показание за оперативно лечение, пациентът подлежи на хоспитализация за
прецизиране на диагнозата и необходимостта
от операция.
2.1.4. КДП като част от диагностичния процес
включва следните основни компоненти:
2.1.4.1. анамнеза, насочена към уточняване
на основното забол яване, неговата органна
локализация, характер, разпространение на съседни органи и структури, наличие на спешни
индикации за операция;
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2.1.4.2. физи к а лен п реглед, насочен к ъм
уточняване на органната локализация на заболяването, неговото разпространение и/или
ангажиране на съседни органи и структури,
стадии на онкологично заболяване, симптоми,
подкрепящи тезата за спешно състояние или
спешни индикации за операция;
2.1.4.3. назначаване и провеждане на биохимични, микробиологични, вирусологични и
други лабораторни изследвания, насочени към
уточняване на основното заболяване и неговите
усложнения;
2.1.4.4. назначаване и изпълнение на инструментални изследвания в обем, уточняващ
характера на основното заболяване и неговите
усложнения, прецизиращ индикациите за операция, евентуалния необходим лечебен обем на
операцията, възможните варианти на оперативно
или алтернативно нехирургическо третиране на
заболяването;
2.1.4.5. провеждане на консултации със специалисти от други клинични специалности, насочени
към уточняване на диагнозата, показанията за
операция и причините за спешност.
2.2. Клиничен преглед за оценка на оперативния риск (КПООР).
2.2.1. Уточнява общото състояние на пациента,
наличието на придружаващи заболявания, рисковете от анестезията и операцията и евентуалните
усложнения, които биха могли да настъпят, в
резултат на което се уточняват оперативният
риск и факторите, които го повишават.
2.2.2. К ПООР може да бъде започнат от
общопрактикуващ лекар или лекар с призната
специалност с хирургична насоченост от амбулатория за специализирана медицинска помощ, но
представлява основно задължение на хирурга и
анестезиолога от лечебното заведение за болнична
помощ при уточнени показания за операция и
взето решение за извършване на планова или
спешна хирургическа намеса.
2.2.3. К ПООР вк лючва следните основни
компоненти:
2.2.3.1. анамнеза, насочена към уточняване на
минали заболявания, придружаваща патология
и повлияване на общото състояние от основното заболяване, имащи значение за правилна
оценка на оперативния риск, за вида и обема на
предоперативната подготовка с цел максимално
подобряване на кондицията на болния и осигуряване на успешен и безпроблемен завършек на
хирургичната намеса;
2.2.3.2. физикален преглед, насочен към установяване на данни за здравното състояние на
пациента, за наличието на придружаващи заболявания или повлияване на статуса от основното
заболяване или от минали страдания;
2.2.3.3. назначаване и провеждане на биохимични и други лабораторни тестове, на инструментални изследвания и консултации със
специалисти от други клинични специалности,
за да се обективизира здравословното състояние на пациента с оглед правилната оценка на
оперативния риск;
2.2.3.4. стандартният КПООР включва задължителни консултации с кардиолог, а за деца до
18 години – с педиатър; този процес завършва
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с преданестезиологичен преглед/консултация с
оценка на оперативния риск по скалата на ASA
(American Society of Anaestesiologists) или друга
възприета система, изграждане на становище за
безопасността, индикациите и контраиндикациите на предстоящата анестезия, планиране на
възможните анестетични техники и средствата
за тяхното провеждане.
2.3. Преценка на оперативния риск.
2.3.1. Окончателната преценка на оперативния
риск се прави от лекар-оператор при пациенти със
спешни състояния и/или от колегиум от лекари
с призната специалност с хирургична насоченост.
Тази преценка се съгласува с анестезиолог, а
при наличие на придружаващи състояния и заболявания – и с лекари от други специалности
(лекарски консилиум).
2.3.2. Заключителната оценка на оперативния
риск се съобщава и обсъжда с пациента и неговите
близки. При предстоящо оперативно лечение е
необходимо информирано съгласие на пациента
(родители, настойници, попечители и др.). При
писмено деклариран отказ на пациента от операция заради висок оперативен риск е необходимо
да бъде информиран за възможното поведение,
лечение и съществуващите алтернативи, риск за
живота, за възможните усложнения, прогноза за
изхода от болестта.
2.4. Предоперативна подготовка.
2.4.1. При индикации за операция и вземане
на решение за извършване на такава на пациента
се предоставя по разбираем начин информация за
предстоящата операция, за ползите и рисковете
от нея, както и евентуални усложнения, които
биха могли да настъпят, и за съществуващите
алтернативи. След като получи необходимата
информация, пациентът изразява своето писмено
съгласие за извършване на операция.
2.4.2. При предстояща операция се изисква
назначаване и провеждане на лечебни мероприятия – подготовка за операция с цел осигуряване
на оптимално здравно състояние на пациента и
снижаване на оперативния риск. Подготовката за
операция включва назначените от консултанти и
от лекуващия лекар лечебни, физиотерапевтични
и други дейности:
2.4.2.1. клиничен преглед и подготовка на
пациента за анестезия в съответствие с действащия медицински стандарт по анестезия и
интензивно лечение;
2.4.2.2. антиалергична подготовка при анамнестични данни и след предходно тестуване;
2.4.2.3. кардиологична подготовка, лечение на
сърдечно-съдови заболявания, профилактика на
кардиологични усложнения; тромбоемболична
профилактика и лечение;
2.4.2.4. антибактериална профилактика и лечение, саниране на придружаващи заболявания
и усложнения с възпалителен характер, профилактика на сепсис;
2.4.2.5. друга специфична подготовка, свързана
с предходно заболяване на орган или система
(дихателна, урогенитална, нервна и др.) или с
ендокринно заболяване (захарен диабет, тиреотоксикоза, др.).
2.5. Информираност на пациента.
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2.5.1. Всички факти и заключения, установени в резултат на КДП и КПООР, планът за
предстоящата операция и възможните варианти
за оперативно поведение (вкл. алтернативни
способи), възможните рискове, странични явления и усложнения (интра- и следоперативни),
съществуващите алтернативи, необходимостта
от анестезия и използване на кръв и кръвни
продукти с техния допълнителен риск и възможни усложнения, както и очакваният изход
от болестта и от операцията се обясняват по
достъпен начин на пациента.
2.5.2. Пациентът, неговият законен представител (попечител) или лицето по чл. 162, ал. 3
от Закона за здравето изразява своята информираност и писмено съгласие чрез подписване на
формуляр „Информирано съгласие за предстояща
операция“.
2.5.3. Такова писмено съгласие не се изисква
в предвидени от закона случаи.
2.5.4. Информираното съгласие включва съгласие и за извършване на допълнителни медицински дейности, включително и операции извън
планирания обем, възникнали като необходимост
от извънредни ситуации и спешност и настъпили
след локална или обща анестезия или в хода на
оперативната намеса.
2.6. Предоперативна епикриза.
2.6.1. Предоперативната епикриза е част от
историята на заболяването и включва:
2.6.1.1. паспортна част на пациента (имена,
възраст);
2.6.1.2. дата и номер на историята на заболяването;
2.6.1.3. предоперативна диагноза;
2.6.1.4. данни от анамнеза и статус;
2.6.1.5. резултати от извършените клинико-лабораторни, инструментални и други изследвания;
2.6.1.6. резултати от КДП и КПООР;
2.6.1.7. оценка на оперативния риск с описание
на проблемите, покачващи риска, и необходимите
профилактични мерки;
2.6.1.8. оценка на операбилността;
2.6.1.9. препоръки за предстоящата операция – обем, интраоперативна диагностика;
2.6.1.10. при онкологични заболявания се определя предоперативен стадий на болестта, оценка
на операбилността, хистологична диагноза.
2.6.2. Предоперативната епикриза се попълва
и оформя писмено:
2.6.2.1. при планови операции, след обсъждане
на лекарски колегиум – от лекуващия лекар;
2.6.2.2. при спешни операции – от лекаря
оператор.
3. Операция.
3.1. Оперативна програма.
3.1.1. В нея са включени всички пациенти с
потвърдени показания за хирургична намеса,
които предстои да бъдат оперирани.
3.1.2. Оперативната програма може да бъде
дневна или седмична. Тя подлежи на корекция
при възникнали спешни операции, включвани в
дневната програма с приоритет, или при други
обективни обстоятелства.
3.1.3. Оперативната програма се съставя от
началника на отделението или клиниката на
базата на доклади от лекуващите лекари след
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предоперативно обсъждане на лекарски колегиум. При спешни операции лекарят оператор се
определя от началника на клиниката/отделението
или от дежурния лекар.
3.2. На предоперативен, интраоперативен и
следоперативен контрол и наблюдение от хирургичния и анестезиологичния екип подлежат:
3.2.1. Всички болни, подложени на оперативна
намеса в операционната зала;
3.2.2. Всички болни, подложени на оперативна
намеса в амбулаторни условия, т. нар. амбулаторни операции, при които се извършва анестезия.
3.3. Избор на метод на обезболяване.
3.3.1. Местно обезболяване – извършва се
от хирурга оператор при наблюдение на общо
състояние от анестезиологичен екип, ако това
е необходимо. Задължително се изследва поносимостта на пациента към местния анестетик
чрез предварително тестване.
3.3.2. Другите видове анестезия се провеждат
от анестезиологичен екип съгласно действащия
медицински стандарт по анестезия и интензивно
лечение.
3.3.3. Изборът на анестезия се извършва от
анестезиологичния екип и е съобразен с вида и
обема на оперативната дейност, предполагаемата
кръвозагуба, общото състояние на пациента,
оперативната диагноза и придружаващите заболявания, спешното състояние, оценката на
общия и оперативния риск, условията за работа.
3.4. Избор на операция.
3.4.1. При избор на операция се спазват следните принципи:
3.4.1.1. теоретично и практическо владеене
на оперативните техники, както и владеене на
диагностични техники, позволяващи интраоперативно доуточняване на диагнозата за дефинитивно
вземане на решения относно вида и обема на
хирургическата намеса;
3.4.1.2. да не се увреди болният;
3.4.1.3. да се реши болестният проблем;
3.4.1.4. да се отстрани болестта или да се
облекчи състоянието;
3.4.1.5. да има условия за интраоперативно
доуточняване на диагнозата;
3.4.1.6. да съществуват условия за справяне с
възможните хирургични усложнения.
3.4.2. При избор на операция в рамките на
еднодневната хирургия се спазват изискванията
за обема и вида на хирургичната интервенция.
3.4.3. При спешни състояния се спазват следните степенувани принципи:
3.4.3.1. вземане на решение за предприемане
на животоспасяваща операция;
3.4.3.2. включване в екипа на консултант;
3.4.3.3. при невъзможност за постигане на
своевременен и очакван диагностичен и терапевтичен ефект болният се транспортира незабавно в
хирургична структура с по-големи диагностични
и терапевтични възможности.
3.4.4. Предимство е наличието на условия,
структура и ресурси за извършване на спешна
интраоперативна консултация (гефрир) съгласно
изискванията на медицински стандарт по клинична патология в срок до половин час. Това
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изискване е задължително за хирургични звена,
извършващи планови операции на онкологично
болни.
3.5. Оперативен протокол.
3.5.1. Оперативният протокол е неизменнна
част от „История на заболяването“.
3.5.2. Оперативният протокол включва:
3.5.2.1. титулна част;
3.5.2.2. описание на оперативния достъп;
3.5.2.3. установената оперативна находка;
3.5.2.4. извършените интраоперативни диагностични процедури и изследвания, получените
резултати от тях, намерените усложнения и
взетите спрямо тях мерки;
3.5.2.5. обосновка за избрания оперативен
подход;
3.5.2.6. описание на техническите етапи на
извършваната хирургическа намеса;
3.5.2.7. описание на поставените дренажи;
3.5.2.8. условие за завършване на операцията;
3.5.2.9. състава на хирургичния оперативен
екип;
3.5.2.10. начало и край на операцията.
3.5.3. Оперативният протокол се съставя и
подписва от лекаря оператор.
3.5.4. В ИЗ лекарят оператор и анестезиологът
дават писмени указания за следоперативните
грижи за пациента, необходимите изследвания,
необходимите лекарствени продукти, тяхното
количество и дозировка.
4. Следоперативен период.
4.1. Постоянното постоперативно наблюдение
на пациента се осъществява от хирургичния
оперативен екип, анестезиологичния екип и
лекуващия лекар.
4.2. Лекарят оператор и лекуващият лекар
определят срока за отстраняване на дренажи,
сонда, катетър и др., извършват наблюдение на
хирургичната рана и определят вида на необходимата превръзка, както и условията за изписване,
домашно наблюдение и режим, необходимостта
от медицинско наблюдение и консултация след
изписването – краткосрочна или дългосрочна.
При показания той определя необходимостта
от допълнителни прегледи, консултации и други
указания, диспансеризация или рехабилитация,
които се вписват в епикризата.
4.3. При лечение на болни в отделение за интензивно лечение мониторирането на жизнените
функции се осъществява от анестезиологичен
екип, а наблюдението и следоперативният контрол
се осъществяват съвместно от анестезиологичен
и хирургичен екип по съгласуван протокол.
V. Оборудване, апаратура и инструментариум
1. Хирургичен кабинет в лечебно заведение
за извънболнична специализирана медицинска
помощ
1.1. Общи изисквания:
1.1.2. Кабинет: кушетка за амбулаторни прегледи, стетоскоп, апарат за артериално налягане,
негативоскоп.
1.1.3. Превързочна: висока кушетка или манипулационна хирургическа маса, хирургически
инструментариум за превръзки и малки амбула-
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торни операции, електрокоагулатор, допълнителен източник на светлина (подвижна еднолампова
операционна лампа), стерилизатор. Последният
не е задължителен при възможност за ползване
на система за централна стерилизация.
1.2. Специфични изисквания към кабинети по
някои медицински специалности с хирургична
насоченост:
1.2.1. Съдова хирургия – предимство е наличието на апарат за ултразвукова доплерова
диагностика.
1.2.2. Кардиохирургия – предимство е наличието на апарат за прожектиране на рентгенови
филми от сърдечна катетеризация.
1.2.3. Пласт и чно-възстанови телна х иру р гия – предимство е наличието на:
1.2.3.1. eлектронож за некротомни разрези;
1.2.3.2. механичен (ръчен) дерматом тип
„ПЕЙДЖЕТ“ за обработка на деколирана кожа.
2. Хирургична клиника/отделение
2.1. Приемен кабинет в структурата на диагностично-консултативния блок.
2.1.1. Препоръчително е обемът дейност да
включва минимум 750 посещения от нехоспитализирани болни годишно.
2.1.2. Оборудване с апарат за кръвно налягане,
стетоскоп, негативоскоп, хирургични инструменти и превързочни материали за амбулаторни
превръзки, катетри, дренажи, лекарствен шкаф,
стерилизатор.
2.2. Хирургичната клиника/отделение е оборудвана със:
2.2.1. ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори,
перфузори, негативоскоп;
2.2.2. Хирургичен инструментариум за осъществяване на септични и асептични превръзки,
колички за септични и асептични превръзки;
2.2.3. Х и ру рг и ч н и издел и я, п ревързоч н и
материали;
2.2.4. Системи за аспирация, за сгъстен въздух, за кислород;
2.2.5. Болнични легла, реанимационни легла;
2.2.6. Болнични шкафове и гардероби, осветителни тела;
2.2.7. Средства за поддържане на текуща
дезинфекция;
2.3. Специфично оборудване за клиники/отделения по специалности с хирургична насоченост:
2.3.1. Съдова хирургия – задължително изискване е наличието на апарат за ултразвукова
доплерова диагностика (в зависимост от обема на
оперативната дейност и транскраниален доплер).
2.3.2. Кардиохирургия – наличие на апарат
за прожектиране на филми от сърдечна катетеризация и апарат за дихателна рехабилитация.
2.3.3. Гръдна хирургия – задължително да
има апарат за бронхоскопия и за езофагоскопия, лаборатория за дихателна патофизиология,
компютърна томография, медико-диагностична
лаборатория: клинична лаборатория и микробиология (собствена или по договор). Предимство
е, когато обемът дейност го изисква, наличието
на лаборатория за езофагеална патофизиология,
структура по нуклеарна медицина, РЕД.
2.3.4. Пластично-възстановителна и естетична хирургия и изгаряния – електрокоагулатор,
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флуидни легла; вани за хидропроцедури; анестезиологичен апарат; солукс-лампи за лечение на
донорски участъци; каракас; помпа за сондово
хранене; инфузионна помпа; затоплящи инфузионни устройства; електротелфер.
3. Операционна зала (зона, блок).
3.1. За дъл ж ително оборудване във всяка
операционна зала:
3.1.1. Операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на
извършваните хирургични намеси;
3.1.2. Операционна лампа – основна, осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;
3.1.3. Сателитно осветително тяло, вкл. подвижна лампа;
3.1.4. Електрокаутер;
3.1.5. Система за аспирация – централна, както
и чрез допълнителна вакуумна помпа;
3.1.6. Анестезиологичен апарат и медицински
изделия;
3.1.7. Хирургически изделия, превързочни
материали;
3.2. Специфично оборудване и хирургичен
инструментариум:
3.2.1. Задължително специфично оборудване:
3.2.1.1. хирургични клиники/отделения, извършващи ж лъчно-чернодробни операции – рентгенов апарат за интраоперативна диагностика и
контрол (холангиография, ангиография);
3.2.1.2. пластично-възстановителна и естетична хирургия и изгаряния – ръчни дерматоми
тип „ПЕЙДЖЕТ“, електродерматоми, ножове на
„Хъмби“, мешграфт – дерматоми (ампиграфт),
плаки за мешграфт – дерматоми, дермабразори,
липоаспиратори, апарат „Тисмут“, апарат епилот,
микрографт за вземане на кожа, електротелфер,
затоплящи инфузионни устройства, инфузионна
помпа;
3.2.1.3. хирургия – инструменти за ревизия на
жлъчните канали и екстракция на конкременти
от тях;
3.2.1.4. детска хирургия – хирургичен инструментариум с подходящи за детската възраст
размери, оборудване с оперативен микроскоп
и със самостоятелно затоплящо устройство за
новородени и кърмачета;
3.2.1.5. кардиохирургия – апарат за екстракорпорална циркулация, топлообменник (устройство за хипо- и нормотермия), контрапулсатор,
устройство за събиране и реинфузия на кръв.
3.2.2. Допълнително оборудване:
3.2.2.1. кардиох и ру рг и я – на ли чие на устройства, подпомагащи работата на сърдечните
камери;
3.2.2.2. съдова хирургия – наличие на доплеров
апарат и ангиографски апарат, с възможности
за извършване на ендоваскуларна циркулация.
3.3. Ползваната апаратура подлежи на редовен
контрол за качество, изправност и безопасност.
3.4. Стерилизация
3.4.1. Видове стерилизация, ползвана за нуждите на структурите по хирургия:
3.4.1.1. централна стерилизация;
3.4.1.2. локална стерилизация – всяка операционна зала (зона, блок) трябва да разполага с
възможности за локална стерилизация.
3.4.2. Допълнителни изисквания:
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3.4.2.1. предимство е в лечебни заведения за
болнична помощ чрез системата за централна
стерилизация да се ползва опаковъчна машина;
3.4.2.2. предимство е в операционната зала
(зона, блок) да се ползва миялна машина за
инструменти.
3.4.3. Специфични изисквания: за операционните зали по кардиохирургия локалната стерилизация изисква наличието на автоклав и апарат за
часова химическа стерилизация (етилен оксид).
VI. Стандарти, критерии и показатели за качество на хирургичната дейност
1. Качество на дейността
1.1. Определение на Световната здравна организация: „Предоставяне на всеки пациент на
достатъчно видове диагностични и терапевтични
дейности, които да осигурят най-добър резултат
по отношение на здравето, съобразен с актуалното състояние на медицинската наука, при
най-добра цена за същия резултат, при минимален ятрогенен риск и достигане на най-голямо
удовлетворение по отношение на процедури,
резултати и хуманно отношение.“
1.2. Компоненти на качеството:
1.2.1. Структура – включва: материално-техническа база и оборудване, медицинска апаратура,
хирургичен инструментариум, човешки ресурси.
1.2.2. Процес – организация на дейността и
нейното управление и всички елементи по предоставяне на хирургичната дейност.
1.2.3. Резултат – всички последващи действия или ефекти от предоставената хирургична
дейност.
1.3. Критерии на качеството:
1.3.1. Достъп до хирургични дейности – създаване на условия за осигурен достъп до хирургична помощ без териториални, икономически,
административни и други ограничения.
1.3.2. Релевантност (уместност и съответствие) – избор на хирургична дейност, която
най-вероятно ще доведе до постигане на желания
резултат и очакваната здравна полза надхвърля
достатъчно евентуалните негативни последствия.
1.3.3. Безопасност на пациента – създаване на
условия за избягване на потенциалните рискове
и свеждане до минимум на непреднамерената
вреда при осъществяване на хирургична дейност.
Включва:
1.3.3.1. диференциране на условия, причини
и механизми, довели до грешки в диагнозата и
лечението;
1.3.3.2. откриване на грешките;
1.3.3.3. разработване на методи за минимализиране и предотвратяване на грешките;
1.3.4. Ефективност и ефикасност на хирургичната дейност – включва степента на постигане на
поставените цели и съотношението полза/разход.
1.3.5. Продуктивност – отчетената максимална полза от извършеното хирургично лечение при
минимум направено усилие и вложени ресурси.
1.3.6. Удовлетвореност – постигане на очаквания от пациента резултат от лечението чрез
извършване на хирургична дейност.
2. Индикатори за оценка на хирургичната
дейност
2.1. Общи индикатори
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Индикатори

2

3

Достъп

Осигуряване на достъп на пациенти до
лечебните заведения на територията на
страната чрез гарантирано право на избор.
Разработване на регламент за извършване
на дейности (прием в лечебно заведение за
болнична помощ, извършване на изследвания,
консултации, осигуряване на кръв и кръвни
съставки и други) по подготовката на пациентите до влизането им в операционната
зала за определен период от време

Ефективност

Предвид вложените ресурси оценяване
на постигнатите резултати от хирургичното
лечение и анализиране на степента на постигане на целите.
Създаване на организация за отчитане
съвпадението на диагнозите

Ефикасност

Стойност за изписан пациент, приравнен
към case mix.
Стойност за лечение на епизод за амбулаторен пациент

Безопасност

Създаване на организация по отчитането
и докладването на инциденти, възникването
на странични явления, усложнения и други
при извършването на хирургични дейности.
Приложението на технологиите и обезпечаването със съвременна медицинска
апаратура трябва да осигуряват максимална
полезност, без да застрашават или увеличават
рисковете за здравето.
Разработване на мерки за предотвратяване
или ограничаване на усложнения, грешки,
инциденти, възникване на странични явления и др.

Отчитане на времето за подготовка на
пациента за хоспитализация:
– преглед – не по-малко от 20 минути;
– планов прием – до 2 часа;
– записан в листа на чакащите – средно
около 2 – 3 дни.
Отчитане на времето за подготовка на
пациента за операция:
– планови състояния – в рамките на 24 часа,
когато състоянието на пациента позволява;
– спешни състояния – незабавно
Измерване на резултата от проведеното
хирургично лечение:
– оздравял;
– с подобрение;
– без промяна в състоянието;
– влошаване на състоянието;
– починал.
Отчитане на процентно съотношение на
съвпадане на диагнози
– използваемост;
– оборот;
– среден престой на пациента, вкл. пред- и
следоперативен;
– операции – брой, вид, сложност, общо
и на оператори;
– стойност на преминал болен;
– стойност на лекарстводен;
– стойност на операция
– процент на вътреболничните инфекции;
– наличие на усложнения, резултат от
диагностично-лечебния процес, и причините
за тях;
– процент на получени следоперативни
усложнения и причините за тях;
– процент реоперации (без тези, които са
част от лечебния процес) и причините за тях;
– смъртност

2.2. Специфични индикатори за съдова хирургия – параметри на оперативната смъртност
според вида на заболяването:
2.2.1. Обща смъртност – под 4 %;
2.2.2. Оперативна смъртност – под 3 %;
2.2.3. Планови операции:
2.2.3.1. аневризма на абдоминална аорта – до
5 %;
2.2.3.2. аорто-бифеморален байпас в аортоилиачен сегмент – до 5 %;
2.2.3.3. едностранен аорто-феморален байпас – до 3 %;
2.2.3.4. реконструкция на висцерални артерии – до 3 %;
2.2.3.5. реконструкция във феморо-поплитеален
сегмент – до 1 %;
2.2.3.6.реконструкция на клонове на аортна
дъга – до 1,5 %;
2.2.3.7. хронична венозна болест – под 0,3 %.
2.2.4. Спешни операции:

2.2.4.1. руптурирала аневризма на абдоминална
аорта – до 50 %;
2.2.4.2. в аорто-феморален сегмент – до 5 %;
2.2.4.3. феморо-поплитеален сегмент – до 3 %.
3. Програма за качество
3.1. Отчитане, обработване, сравняване и анализиране на индикаторите.
3.2. Разработване на конкретни действия за
повишаване на качеството, включващи подобряване на организацията на работата, предотвратяване или ограничаване на усложненията,
страничните ефекти и др.
3.3. Отчитане на ефекта от изпълнените мерки
по т. 3.2.
VII. Стандарти за правата и задълженията на
хирургичния пациент
1. Права на пациентите
1.1. Чрез разработване и спазване на харта
за правата на пациентите се създават условия
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за зачитане правата и достойнството на всеки
гражданин по време на пребиваването му в хирургична структура. В хартата са разписани:
1.1.1. Правото на всеки пациент да бъде запознат по достъпен начин със заболяването си,
неговата прогноза, предстоящия диагностичнолечебен план, евентуалните усложнения, които
биха могли да настъпят, както и съществуващите
алтернативи за видовете изследвания и лечение.
1.1.2. Правото на пациента да получи своевременна и ефективна медицинска помощ независимо
от религията, която изповядва, нивото на културно,
икономическо и социално развитие, както и от
придружаващите заболявания.
1.2. Хирургичният пациент декларира писмено
своето „информирано съгласие“ в стандартизиран документ, който може да бъде допълван от
лечебни заведения или хирургични структури в
зависимост от спецификата на тяхната дейност и
съдържа информация за:
1.2.1. Видовете клинико-лабораторни и инструментални изследвания, необходимостта от тях,
ползите, рисковете от усложнения, приноса им
за диагнозата или определяне на лечебния план.
1.2.2. Необходимостта от употребата на кръв и
кръвни съставки в пред-, следоперативния период,
както и по време на операция.
1.2.3. Вида на анестезията, необходимостта
от преминаване от местна към обща анестезия,
рисковете и евентуалните усложнения, които
могат да настъпят.
1.2.4. Заболяването, евентуалните усложнения,
прогнозата, необходимостта от предложеното
лечение, очаквания изход и съществуващите
алтернативи.
1.2.5. Вида на оперативната дейност и съществуващите възможности за оперативно лечение,
оценката на оперативния риск и повлияващите
го фактори (възраст, онкологично заболяване,
придружаващи заболявания), възможни следоперативни усложнения.
1.2.6. Вероятност за развитие на непредвидени
усложнения по време на операцията и предприемане на извънредни, животоспасяващи действия,
които нямат пряка връзка със заболяването, за
което е осъществена хоспитализацията.
2. Хирургичният пациент е задължен:
2.1. Да спазва добра лична хигиена, да проведе хигиенна баня предоперативно при планова
хоспитализация;
2.2. Да спазва лекарските препоръки за предоперативен режим и диета;
2.3. Да осведомява лекуващия лекар и оперативния екип за придружаващи заболявания, които:
2.3.1. Повишават оперативния риск – алергия,
фамилна обремененост, придружаващи заболявания и др.;
2.3.2. Представляват риск за хирургичния
екип – СПИН, хепатит и др.;
2.4. Да спазва реда, дисциплината, хигиената
и тишината в хирургичната структура, както и
правилника за вътрешния ред;
2.5. Да провежда назначените му процедури,
като предоперативна подготовка и следоперативна
рехабилитация.
VIII. Стандарти за интердисциплинарни консултации и обем на диагностичните и хирургичните
дейности
1. Интердисциплинарни консултации
1.1. Видове консултации:
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1.1.1. Задължителни консултации със:
1.1.1.1. специалист по анестезиология и интензивно лечение;
1.1.1.2. кардиолог;
1.1.1.3. педиатър – при пациенти под 18-годишна възраст;
1.1.2. Консултации по показания със:
1.1.2.1. специалист по образна диагностика;
1.1.2.2. лабораторен лекар;
1.1.2.3. хематолог;
1.1.2.4. гастроентеролог;
1.1.2.5. нефролог;
1.1.2.6. уролог;
1.1.2.7. пулмолог;
1.1.2.8. акушер-гинеколог;
1.1.2.9. невролог;
1.1.2.10. ендокринолог;
1.1.2.11. микробиолог;
1.1.2.12. лекари с други специалности.
1.2. Консултации в лечебни заведения от различни нива:
1.2.1. Необходими консултации на първо ниво:
1.2.1.1. специалист по вътрешни болести;
1.2.1.2. специалист по анестезиология и интензивно лечение;
1.2.1.3. педиатър – при пациенти под 18-годишна възраст;
1.2.1.4. акушер-гинеколог.
1.2.2. Необходими консултации на второ ниво:
1.2.2.1. специалист по вътрешни болести;
1.2.2.2. специалист по анестезиология и интензивно лечение;
1.2.2.3. педиатър – при пациенти под 18-годишна възраст;
1.2.2.4. акушер-гинеколог;
1.2.2.5. специалист по вътрешни болести, по
образна диагностика или друг специалист;
1.2.2.6. патоморфолог – пред-, интра- или
постоперативна.
1.2.3. Необходими консултации на трето ниво:
1.2.3.1. специалист по вътрешни болести;
1.2.3.2. специалист по анестезиология и интензивно лечение;
1.2.3.3. педиатър – при пациенти под 18-годишна възраст;
1.2.3.4. акушер-гинеколог;
1.2.3.5. специалист по вътрешни болести, по
образна диагностика или лекар с друга специалност по профила на заболяването;
1.2.3.6. патоморфолог – пред-, интра- или
постоперативна;
1.2.3.7. при необходимост консултации и съвместни операции с лекари с друга специалност с
хирургична насоченост.
1.3. Специфични консултации в съдовата хирургия със:
1.3.1. Невролог при каротидна патология;
1.3.2. Гастроентеролог и специалист по хирургия
при лечение на мезентериална тромбоза и емболия;
тумори, ангажиращи големи кръвоносни съдове;
при трансплантация на черен дроб;
1.3.3. Кардиолози и кардиохирурзи при лечение
на вазоренална хипертония; торакоабдоминална
аневризма и комбинирани форми на мултифокална
атеросклероза;
1.3.4. Уролози – при лечение на вазоренална
хипертония; при бъбречна трансплантация;
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1.4. При необходимост от провеждане на консултация лекарят консултант може да бъде и от
друго лечебно заведение.
1.5. При спешни пациенти след преценка на
състоянието от лекаря, прегледал болния, и като
се имат предвид диагностичните и лечебните
възможности на лечебното заведение, се избира
конкретен вариант на поведение:
1.5.1. Приемане на пациента в хирургична
структура за незабавно извършване на лечебна
(оперативна) дейност;
1.5.2. Организиране на консултация;
1.5.3. Транспортиране на болния до друго
лечебно заведение, където може да се постигне
очакваният диагностично-лечебен резултат.
2. Обем на диагностичните дейности
2.1. Диагностични дейности в лечебните заведения от различни нива:
2.1.1. Необходими дейности на първо ниво:
2.1.1.1. клинико-лабораторни изследвания:
ПКК, СУЕ, време на кървене и съсирване, кръвна захар, кръвна урея и креатинин, качествено
изследване на урина и др.;
2.1.1.2. образна диагностика – обзорни рентгенови изследвания на гръден кош и сърце, на
корем; ултразвукова диагностика;
2.1.1.3. ЕКГ.
2.1.2. Необходими диагностични възможности
на второ ниво:
2.1.2.1. клинико-лабораторни изследвания: хематологични изследвания; биохимични изследвания;
микробиологични изследвания.
2.1.2.2. образна диагностика на гръден кош
и корем, контрастни изследвания на гастроинтестиналния тракт, пикочо-полова система;
ултразвукова диагностика;
2.1.2.3. интервенционални изследвания: ендоскопия; цистоскопия;
2.1.2.4. ЕКГ;
2.1.2.5. интраоперативна диагностика:
2.1.2.5.1. образна – холангиография, нативна
снимка, фистулография и др.;
2.1.2.5.2. патоморфологична – възможност за
спешно биопсично изследване (гефрир).
2.1.3. Необходими диагностични възможности
на трето ниво:
2.1.3.1. клинико-лабораторни изследвания:
биохимични изследвания; туморни маркери;
хормони; хемостазни изследвания; микробиологични изследвания; вирусологични изследвания;
имунологични изследвания;
2.1.3.2. образна диагностика: рентгенови изследвания; контрастни изследвания, вкл. ангиография;
компютър-томографско изследване; магнитнорезонансна диагностика; ултразвукова диагностика на корем, гръден кош, ретроперитонеално
пространство, урогенитална система, щитовидна
жлеза; доплерова сонография на кръвоносни съдове; сцинтиграфия;
2.1.3.3. интервенционални изследвания: ендоскопия и ендоскопски изследвания – горна и
долна с биопсични изследвания; ендоскопска
ретроградна холангиопанкреатография; възможност за ендоскопска хемостаза – медикаментозна,
лазер, аргон; бронхоскопия с биопсия и лаваж;
цистоскопия; тънкоиглена биопсия и диагностични
пункции – перкутанни, под ехографски или КТ
контрол;
2.1.3.4. патоморфологична и цитологична лаборатория;
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2.1.3.5. ЕКГ, ехокардиография;
2.1.3.6. специализирани инструментални изследвания;
2.1.3.7. интраоперативна диагностика:
2.1.3.7.1. контрастни рентгенови изследвания
и интраоперативна ехография, вкл. ендолуменна;
2.1.3.7.2. ендоскопски иследвания – гастродуоденоскопия, холедохоскопия, ректоскопия, фиброколоноскопия, лапароскопия, бронхоскопия,
торакоскопия, цистоскопия и др.;
2.1.3.7.3. патоморфологично изследване – възможност за спешно биопсично изследване (гефрир)
и цитологично изследване;
2.1.3.7.4. видеоасистирана диагностика.
2.2. Специфични изисквания за обем на диагностичните възможности в хирургични клиники/
отделения.
2.2.1. Задължителни:
2.2.1.1. неврохирургия – диагностика, включваща ЕЕГ, електромиография, миелография и
каротидна ангиография;
2.2.1.2. съдова хирургия – изследвания с ултразвуков доплер и ангиография;
2.2.1.3. кардиохирургия: хокардиография – трансторакална и трансезофагеална; сърдечна катетеризация; изследване показателите на външното дишане; хемостазеологичен статус; микробиологични
изследвания; патоморфологични изследвания;
2.2.1.4. детска хирургия: възможност за интраоперативна ехография при деца; фиброгастродуоденоскопия за деца; фиброколоноскопия за деца;
2.2.1.5. пластично-възстановителна и естетична
хирургия и изгаряния – диагностични възможности за: диагностика на площ и дълбочина на
изгарянето; микробиологична диагноза на ранева
и обща бактериална инфекция; артериографска
диагностика при електрически изгаряния и хемангиоми; ЕЕГ при комбинирани травми; ЕМГ
при увреди от електрически изгаряния; ЕКГ при
електрически изгаряния и общо охлаждане; хистоморфология при кожни тумори; КТ при нужда
(електрически изгаряния, комбинирана травма).
2.2.2. Допълнителни:
2.2.2.1. съдова хирургия – компютър-томографско изследване, магнитнорезонансна диагностика.
2.3. Обемът медико-диагностични и инструментални изследвания и консултациите с лекарите специалисти в предоперативния период на
плановите болни могат да се извършват в друго
лечебно заведение.
2.4. Медико-диагностичните и инструменталните изследвания, които се провеждат в следоперативния период, трябва да бъдат гарантирани от
лечебното заведение, в което се извършва операцията, в съответствие с нивото на компетентност
на структурата.
2.5. Обемът на оказваната хирургична помощ
трябва да бъде съобразен и с възможностите за
извършване на необходимия обем изследвания.
2.6. Когато в лечебното заведение няма условия
за извършване на необходимия обем дейности, лекарят насочва пациенти към лечебно/и заведение/я,
в което/които може да бъде осъществен необходимият обем диагностични и лечебни дейности.
2.6.1. При пациенти със спешни състояния
лечебното заведение предприема незабавно дейности по превеждане на пациента до най-близкото
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лечебно заведение с условия за извършване на
необходимите медицински дейности.
3. Обем на хирургичната дейност
3.1. Видове операции според обем и сложност:
3.1.1. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия:
3.1.1.1. включват се заболявания на кожата,
подкожието и достъпната лигавица (възпалителни,
доброкачествени тумори); обработка и корекция
на рани;
3.1.1.2. операциите могат да бъдат осъществени
в амбулаторни условия или при непродължителна
хоспитализация.
3.1.2. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия:
3.1.2.1. включват се заболявания на органи,
тъкани, системи или части от тях;
3.1.2.2. операциите изискват задължителна
хоспитализация и осъществяване на следоперативен контрол;
3.1.3. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия:
3.1.3.1. извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на част
от него, заместване с пластичен или изкуствен
материал; намеса върху повече от един орган в
един етап (симултанни операции), едновременна
намеса върху органи и тъкани от две области/
кухини на тялото;
3.1.3.2. операциите изискват задължителна
хоспитализация.
3.1.4. Операции с голям обем и голяма сложност, „много голяма“ хирургия:
3.1.4.1. извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на част
от него, заместване с пластичен или изкуствен
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материал; намеса върху повече от един орган и
тъкан в един етап (симултанни операции); едновременна намеса върху органи и тъкани от две
области/кухини на тялото; трансплантация на
органи и тъкани;
3.1.4.2. осъществяват се в специализирани
хирургични клиники/отделения;
3.1.4.3. операциите изискват задължителна
хоспитализация.
3.1.5. Еднодневна хирургия – включва подбрани
планови операции с малък, среден и голям обем
и сложност, при стандартни условия и правила,
разработени в медицинските стандарти за еднодневна хирургия. В рамките на един ден пациентът трябва да бъде приет, да бъдат осъществени
процедурите на еднодневната хирургия и да бъде
изписан от лечебното заведение. Операциите се
извършват при спазване на качеството, минимална травматичност, максимално ограничаване на
усложненията, адекватна оценка за развитието на
следоперативния период.
3.1.6. Амбулаторна хирургия – включва манипулации, малки операции в спешен порядък, със или
без анестезия, без хоспитализация, в хирургична
амбулатория, съгласно раздел втори.
3.2. Спешна хирургия – изпълняват се операции
с всеки обем и сложност, незабавно след хоспитализацията или след кратък период, през който се
извършва интензивна предоперативна подтоговка.
3.3. Разрешен обем на хирургична дейност в
съответствие с нивото на лечебното заведение, в
което се намира хирургичната структура:
3.3.1. За осъществяване на оперативна дейност
в съответствие с обема и сложността є трябва да
бъдат спазени изискванията, посочени в следната
таблица:

Вид операция

Показател

Изисквания

1

2

3

Малки операции

1. Предоперативни изПри показания: ПКК, протромбиново време, кръвна
следвания и подготовка захар. Предоперативни консултации
2. Оперативен екип

Оператор – хирург, инструментираща сестра. При показания – анестезиолог, анестезиологична сестра

3. Място на извършИзвънболнична хирургична практика или операционна
ване
зала в болница
4. Оборудване

Операционна маса или кушетка за амбулаторни манипулации, операционна лампа (фиксирана или
подвижна)

5. Инструментариум и
Общ хирургичен инструментариум, шевен материал,
консумативи
превързочни материали, дренажи
6. Анестезия

Локална, при показания за обща анестезия – изборът и
прилагането на анестетични средства и техники се осъществява от ръководителя на анестезиологичния екип съгласно
медицинския стандарт по анестезия и интензивно лечение

7. Следоперативен пеПри показания – краткотрайно амбулаторно наблюдение
риод
1 – 2 часа или хоспитализация
Средни операции

1. Предоперативни изПКК, протромбиново време, кръвна захар, кръвна урея
следвания и подготовка и креатинин, урина – количествено изследване.
ЕКГ и консултация с кардиолог.
Рентгеноскопия/графия на белия дроб със заключение.
Предоперативни консултации.
При показания:
– тест за алергия, консултация с алерголог, противоалергична подготовка;
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Вид операция

Показател

Изисквания

1

2

3
– антитромботична профилактика;
– антибактериална профилактика.
При показания: кръвна група

2. Оперативен екип

Оператор с призната специалност с хирургична насоченост по съответния профил, асистент (при необходимост – втори асистент), операционна сестра, допълнителна
операционна сестра – при необходимост инструментираща
операционна сестра

3. Операционна зала

Стандартно оборудване: операционна маса, операционна лампа, електрокаутер
Анестезиологично оборудване: апарат за анестезия,
монитор, дефибрилатор, аспирационна система/помпа

4. Инструментариум
и медицински изделия

Общ хирургичен инструментариум.
Специализиран хирургичен инструментариум за кардиохирургия, съдова, гръдна, детска, пластично-възстановителна и естетична хирургия.
Шевен материал, дренажи

5. Анестезия

6. С ледоперат и вен
период

Изборът и прилагането на анестетични средства и
техники се осъществява от ръководителя на анестезиологичния екип съгласно медицинския стандарт по анестезия
и интензивно лечение
Хоспитализация в хирургично отделение/клиника
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Големи и много
1. Предоперативни изХематологични показатели, биохимични изследвания,
големи операции следвания и подготовка коагулограма.
Кръвна група.
Интердисциплинарни консултации в съответствие с
т. 1.2.2 и 1.2.3.
Други медико-диагностични изследвания – микробиологични, имунологични и др.
При показания:
– тест за алергия, консултация с алерголог, противоалергична подготовка
– антитромботична профилактика, антибактериална
профилактика
2. Оперативен екип

Оператор с придобита специалност с хирургична насоченост по съответния профил, 2 до 3 асистенти, като
поне един от тях трябва да бъде с призната специалност
с хирургична насоченост, инструментираща операционна
сестра, обслужваща операционна сестра.
Анестезиолог, анестезиологична сестра.
При необходимост – интердисциплинарен операционен
екип, възможност за многопрофилни консултации.
При извършване на онкологични операции – патоморфологична лаборатория и консултант – патоморфолог

3. Операционна зала

Многопрофилна операционна маса (с възможност за
разполагане на болния по гръб, по лице, странично, гинекологично положение, както и за повдигане на отделна
част от тялото).
Операционна лампа с две осветителни тела (евент.
основна операционна лампа и допълнителна подвижна).
Аспирационна система (евент. електрическа аспирационна помпа).
Електрокаутер

4. Инструментариум
Стандартен и специализиран по отделните хирургични
и медицински
профили хирургичен инструментариум и медицински
изделия
изделия.
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Вид операция

Показател

Изисквания

1

2

3
Специализирана апаратура и инструменти:
– за рязане и кръвоспиране (ултразвуков скалпел, аргонплазмен коагулатор, трион циркуляр за стернотомия
и др.);
– рентгенов апарат, рентгентелевизионна уредба (за ангиография, холангиография) и друга диагностична апаратура;
– апарат за ЕКК;
– друга специализирана апаратура: операционен микроскоп, увеличителни очила и други.
Импланти: изкуствени мрежи, съдови протези, сърдечни
клапи, заместители на дерма и др.
Осигурена кръв за операция в необходимия обем

5. Анестезия и интенИзборът и прилагането на анестетични средства и
зивно лечение
техники се осъществява от ръководителя на анестезиологичния екип съгласно медицинския стандарт по анестезия
и интензивно лечение.
Интензивното лечение се провежда от специализираната
структура за интензивно лечение
6. Следоперативен пеЛечение в специализирана структура по интензивно
риод
лечение
3.3.2. Обем на хирургичната дейност в лечебни
заведения за извънболнична помощ:
3.3.2.1. първична медицинска помощ:
3.3.2.1.1. диагностика на вродени и придобити
хирургични заболявания у деца и възрастни;
3.3.2.1.2. диагностика на спешни хирургични
заболявания, вкл. обработка на малки повърхностни наранявания;
3.3.2.1.3. при показания: насочване на пациент
за преглед при лекар с придобита специалност
по хирургия;
3.3.2.2. специализирана медицинска помощ:
3.3.2.2.1. диагностика на планови и спешни
хирургични заболявания;
3.3.2.2.2. консервативно лечение в извънболнични условия, вкл. амбулаторни хирургични
процедури и манипулации;
3.3.2.2.3. обработка на рани, контролни превръзки, амбулаторни операции, в обем съгласно
раздел втори;
3.3.2.2.4. контролни прегледи, експертиза на
временната неработоспособност;
3.3.2.2.5. предоперативна подготовка в извънболнични условия;
3.3.2.2.6. насочване на пациент в хирургична
структура на лечебно заведение за болнична
помощ.
3.3.3. Обем на хирургичната дейност в лечебни
заведения за болнична помощ:
3.3.3.1. дейности на първо ниво:
3.3.3.1.1. диагностика на хирургичните заболявания според наличното оборудване;
3.3.3.1.2. възможност за интердисциплинарни
консултации и дейности;
3.3.3.1.3. планови операции в обем на „малка“
и „средна“ хирургия;
3.3.3.1.4. спешни операции в обем на „малка“,
„средна“ и „голяма“ хирургия;
3.3.3.1.5. контролни прегледи, наблюдения,
манипулации и процедури;

3.3.3.1.6. експертиза на временната неработоспособност;
3.3.3.1.7. консултиране и привеждане на болни
в хирургична структура на второ и трето ниво;
3.3.3.2. дейности на второ ниво:
3.3.3.2.1. диагностика на хирургичните заболявания според наличното оборудване;
3.3.3.2.2. възможност за интердисциплинарни
консултации и дейности;
3.3.3.2.3. планови операции в обем на „малка“,
„средна“ и „голяма“ хирургия;
3.3.3.2.4. спешни операции в обем на „малка“,
„средна“, „голяма“ и „много голяма“ хирургия;
3.3.3.2.5. контролни прегледи, наблюдения,
манипулации и процедури;
3.3.3.2.6. експертиза на временната неработоспособност;
3.3.3.2.7. консултиране и привеждане на болни
в хирургична структура на трето ниво;
3.3.3.3. дейности на трето ниво:
3.3.3.3.1. диагностика на хирургичните заболявания в пълен обем, включително чрез
интердисциплинарни методи;
3.3.3.3.2. възможност за интердисциплинарни
консултации и дейности;
3.3.3.3.3. всички по вид планови, спешни и интердисциплинарни операции в обем на „малка“,
„средна“, „голяма“ и „много голяма“ хирургия;
3.3.3.3.4. контролни прегледи, наблюдения,
манипулации и процедури;
3.3.3.3.5. експертиза на временната неработоспособност;
3.3.3.3.6. следоперативна консултация на пациенти от страната;
3.3.3.4. хирургичната дейност се извършва в
съответствие с профила на хирургичната специалност, за която хирурзите, работещи в болницата,
имат придобита правоспособност.
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Хирургична дейност по вид и обем, отразена в табличен вид:
Обем на хи- Диагнорургичната
стика
дейност

Консервативно
лечение

Амбула
Малки
Средни
Големи
торни
операции операции операции
операции

Много
Интердисголеми
циплинаоперации рен екип

Първична медицинска помощ

+

+/-

-

-

-

-

-

-

Спец иа л изирана медицинска помощ

+

+

+

-

-

-

-

-

Х иру ргична
стру кт у ра –
първо ниво

+

+

+

+

+

+ при
спешност

-

-

Х иру ргична
стру кт у ра –
второ ниво

+

+

+

+

+

+

+ при
спешност

+ при
спешност

Х иру ргична
стру кт у ра –
трето ниво

+

+

+

+

+

+

+

+

IX. Методически указания и алгоритми за
добра клинична практика
1. Методическите указания се изработват
за всяка нозологична единица или основна
п роцед у ра о т х и ру рг и ч ната п ра к т и к а и са
неразделна част от медицинските стандарти
по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
съдова хиру рги я, детска хиру рги я, пластично-възстановителна и естетична хиру ргия и
кардиохирургия.
2 . Ме т од и ч н и т е у к а за н и я с е п риемат с
консенсусни решени я под ръководството на
Българското хирургично дружество.
3. Методичните указания подлежат на периодично осъвременяване, корекции и допълнения.
4. Всички лекари със специалности с хирургична насоченост трябва да практикуват своята
професия, като спазват методическите указания
и изискванията за всяка нозологична единица.
Х. Указания за безопасност на служителите
и пациентите
1. Всички работещи в хирургични структури
са задължени:
1.1. Да спазват правилата за безопасни и
здравословни условия на труд;
1.2. Да се грижат за своята безопасност;
1.3. Да изпълняват своята работа само ако
имат необходимата правоспособност.
2. Работещите в хиру ргичните структу ри
трябва да се грижат за безопасността на пациентите чрез:
2.1. Своевременно оказване на качествена
медицинска дейност;
2.2. Неп ри ч и н я ва не на бездейс т ви я и л и
осъществяване на действия, които да доведат
до увреда на здравето и живота на пациентите.

Р а з д е л

в т о р и

Специфични операции по медицинските специалности по хирургия, неврохирургия, лицевочелюстна хирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и
пластично-възстановителна и естетична хирургия
Забележка. За използвания набор от оперативни процедури с „малък“, „среден“, голям“ и
„много голям“ обем и тежест по специалностите
„Неврохирургия“, „Кардиохирургия“, „Гръдна
хирургия“ и „Лицево-челюстна хирургия“ се
прилагат съответните медицински стандарти по
тези специалности.
А. СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ
ХИРУРГИЯ НА АРТЕРИИТЕ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Операции на аневризма на главен клон на
аортната дъга в гръдния кош.
2. Оперативно отстраняване на придобита
стеноза или тромбоза на главен клон на Ао-дъга
в гръдния кош чрез реконструкция.
3. Оперативно отстраняване на съдова малформация в гръдния кош чрез реконструкция.
4. Реконструктивна операция на артерио-венозна фистула в гръдната или коремната кухина.
5. Оперативна обработка на интраторакално
съдово нараняване със съдова трансплантация.
6. Реконструктивна операция при торакоабдоминална аневризма IV тип с реплантация на
висцерални и мезентериални артериални съдове.
7. Реконструктивна операция на абдоминалната аорта при аневризма.
8. Реконструктивна съдова операция на висцерален съд.
9. Реконструктивна операция на бъбречна
артерия.
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10. Реконструктивна операция на екстракраниална мозъчна артерия със или без налагане
на шънт.
11. Отстраняване на тумор на гл. каротикус
без или със резекция на артериални съдове и
заместване с протеза.
12. Реконструктивна операция на абдоминалната аорта при стеноза или тромбоза.
13. Реконструктивна операция на абдоминалната аорта при стеноза или тромбоза, съчетана
с феморо-поплитеална реконструкция с протеза
или автовена.
14. Реплантация на ниво брахиум или бедро.
15. Реплантация на ръка в областта на средата
или основата на дланта или предмишницата.
16. Експлантация на компроментирана Аобифеморална съдова протеза, имплантиране
на нова или поставяне на аксило-бифеморална
такава.
17. Оперативна обработка на интраторакално
или интраабдоминално съдово нараняване с
директен шев.
18. Едностранна реконструктивна операция
на тазова артерия със съдова протеза.
19. Едностранна едномоментна реконструктивна операция на тазова и бедрена артерия със
съдова протеза или съдова протеза и автовена.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма хирургия“
1. Оперативна обработка на интраторакално
или интраабдоминално съдово нараняване с
директен шев.
2. Представяне и/или лигиране на кръвоносен съд в гръдната или коремната кухина като
самостоятелна дейност.
3. Оперативна обработка на екстракраниално
нараняване на мозъчни съдове с директен шев.
4. Едностранна реконструктивна операция
на тазова артерия със съдова протеза.
5. Едностранна едномоментна реконструктивна операция на тазова и бедрена артерия със
съдова протеза или съдова протеза и автовена.
6. Едностранна реконструктивна операция
във феморо-поплитеалния сегмент със съдова
протеза или автовена.
7. Реконструктивна операция на бедрена артерия с феморо-феморална протеза „крос-овър“.
8. Двустранна реконструктивна операция на
двете бедрени артерии с аксило-бифеморална
съдова протеза.
9. Едностранна реконструктивна операция
на бедрена артерия с аксило-феморална съдова
протеза.
10. Реконструктивна операция на периферна
артерия на брахиум или бедро с резекция на съда
и заместване със съдова протеза или автовена.
11. Реконструктивна операция на артерията
на ръката.
12. Реконструктивна операция на задколянната артерия.
13. Реконструктивна операция на артериите
на подбедрицата.
14. Реконструктивна операция на истинска
периферна аневризма.
15. Реконструктивна операция на лъжлива
(травматична) периферна аневризма.
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16. Реконструктивна операция на артериовенозна фистула на крайниците и шията.
17. Реконструктивна операция на анастомотична аневризма.
18. Реконструктивна операция на периферна
артерия чрез тромбендартеректомия (ТЕА) и
„със“ или „без“ синтетична заплатка.
19. Реконструктивна операция на периферна
артерия чрез емболектомия.
20. Реконструктивна операция на травматично наранен периферен съд и заместване със
съдова протеза.
21. Реконструктивна операция на тромбозирала съдова протеза чрез тромбектомия.
22. Реконст ру ктивна съдова операци я на
тромбозирала съдова протеза на крайниците
чрез експлантация на протезата и имплантиране на нова.
23. Създаване на артерио-венозен шънт със
съдова протеза за хемодиализа.
24. Отстраняване на голямообемен и инфилтриращ съдов тумор (ангиом) на крайниците и
телесната повърхност.
25. Експлантация на периферна съдова протеза
с пластика на артериална стена или поставяне
на нова протеза.
26. Интраоперативна и перкутанна вътрелуменна ангиопластика и стунтеряну (ендопротезиране).
27. Имплантация на пейсмейкър (сърдечен
кардиостимулатор).
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд на шията като самостоятелна операция.
2. Шев на травматично наранен кръвоносен
съд на крайниците, включително обработка на
раната.
3. Оперативно вземане на артерия за съдова
трансплантация.
4. А-V фистула за хемодиализа без протеза.
5. Отстраняване на малък тумор (ангиом) на
кръвоносните съдове.
6. Ампутация на бедро или подбедрица при
атеросклеротична исхемична гангрена.
7. Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд на крайниците като самостоятелна операция.
8. Канюлиране на артерия за интраартериални инфузии.
9. Екстирпация на съдова протеза и лигатура
на съда.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд на крайниците като самостоятелна операция.
2. Оперативно вземане на вена за съдова
трансплантация.
3. Канюлиране на артерия за интраартериални инфузии.
4. Екстирпация на съдова протеза и лигатура
на съда.
5. Вторична хемостаза при хеморагия на
крайниците без реконструкция на съд.
6. Измерване на налягането (интралуменно)
в представения кръвоносен съд.
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7. Некректомия или ампутация на пръсти
при съдово-исхемични поражения.
ХИРУРГИЯ НА ВЕНИТЕ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Реконструктивна операция на вена кава
супериор или инфериор (напр. при разширена
туморна хирургия с резекция на кавата или
заместване с венозна протеза), евент. вкл. поставяне на временна артерио-венозна фистула.
2. Операция при портална хипертензия чрез
венозна анастомоза и артериализация.
3. Операция при портална хипертензия чрез
венозна анастомоза.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Вено-венозно шънтиране (напр. по Палма)
с налагане на артерио-венозен шънт.
2. Вено-венозно шънтиране (напр. по Палма)
без налагане на артерио-венозен шънт.
3. Операция при портална хипертензия чрез
дисекация и деваскуларизация.
4. Реконструктивни операции на вени на
тялото с изключение на празните вени (тромбек томи я, замест ване с т рансп лан тан т, байпас операции), евент. вкл. налагане на временна
артерио-венозна фистула.
5. Прекъсване на вена кава инфериор след
представяне.
6. Тромбектомия на вени на тялото.
7. Едностранно премахване на варикозни магистрални вени с лигатура на перфорантни вени.
8. Шев на травматично наранена вена на
крайниците, вкл. обработка на раната.
9. Операция на лимфедем на един крайник.
10. Лимфно-венозни анастомози при лимфедем.
11. Премахване на лимфно-съдови анастомози
при аномалии на цистерна хили.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Имплантация на филтър (транскутанно)
във вена кава инфериор.
2. Едностранно премахване на вена сафена
магна или парва и екстирпация на повече странични клонове.
3. Изолирана екстирпация на страничен клон
и/или дисекция и лигатура на перфорантна вена.
4. Инцизия на тромбозирал варикозен съд.
5. Закрепване на артерио-венозен шънт.
6. Отстраняване на малък венозен тумор
(ангиом) чрез ексцизия.
7. Венесекция за интравенозно вливане.
ХИРУРГИЯ НА СИМПАТИКУСА
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Торакална симпатектомия (трансторакална,
аксиларна и т.н.).
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Лумбална симпатектомия.
ХИРУРГИЯ В КОСТНО-КЛАВИКУЛАРНОТО
ДЕФИЛЕ
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
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1. Трансторакална резекция на аномално
I ребро, съчетана с торакална симпатектомия.
2. Трансторакална резекция на аномално
I ребро с акцесорно шийно ребро, съчетана с
торакална симпатектомия.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Пресичане на мускули скалени – шиен
достъп.
2. Екстраторакално премахване на акцесорно
шийно ребро с шиен достъп.
Б. СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Тиреоидектомия.
2. Екстирпация на ретростернална струма.
3. Разширени шийни лимфни дисекции при
тиреоиден карцином.
4. Интраторакални операции върху хранопровода.
5. Операция върху хранопровода с абдоминоторакален достъп и реконструкция.
6. Езофагектомия без торакотомия с реконструкция.
7. Ексцизия на дивертикул на хранопровода.
8. Парциална резекция на хранопровода и
реконструкция.
9. Тотална езофагектомия с реконструкция.
10. Езофагеален байпас със стомах, илеум
или колон.
11. Гастрален байпас/бендинг при затлъстяване.
12. Горна поларна резекция на стомаха със
и без торакотомия.
13. Гастректомия с лимфаденектомия, оментектомия, със или без спленектомия.
14. Блокова резекция на стомаха при рак,
с лимфаденектомия, спленектомия и съседен
орган – панкреас и/или колон.
15. Резекция на стомаха за пептичен улкус на
йеюнома или за гастройеюноколична фистула.
16. Реконструктивна операция на стомаха.
17. Разширена резекция на тънко черво.
18. Операция на Nobel (тотална интестинопликация).
19. Стриктуропластика при болест на Crohn.
20. Операция за фистула на гастроинтестиналния тракт.
21. Субтотална резекция на колона.
22. Тотална колектомия.
23. Блокова резекция на колон и съседен
орган – стомах, дуоденум, панкреас.
24. Сфинктеросъхраняваща резекция на ректума (ниска резекция, много ниска резекция,
„смъкващи“ техники).
25. Проктоколектомия с дефинитивна илеостомия.
26. Проктоколектомия с илеоаноанастомоза
(pouch).
27. Абдомино-перинеална екстирпация на
ректума.
28. Предна резекция на ректума.
29. Тотална или частична тазова екзентерация
(ректум, матка, влагалище, простата).
30. Портокавен шънт.
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31. Гастроезофагеална деконгестия (Sugiura).
32. Спленектомия при портална хипертония
и при тумор на далака.
33. Резекция на черен дроб (сегмент, лоб,
половина).
34. Резекция на черен дроб за метастаза едновременно с друга органна резекция.
35. Холедоходуоденоанастомоза, друга билиодигестивна анастомоза.
36. Оперативна папилосфинктеротомия или
папилосфинктеропластика.
37. Резекция на d. choledochus и d. hepaticus.
38. Реконструктивна операция на екстрахепаталните жлъчни пътища.
39. Екстирпация на папилата с реинплантация на каналите.
40. Дуоденопанкреатична резекция.
41. Лява хемипанкреатектомия със спленектомия.
42. Сегментна резекция на панкреаса.
43. Вирсунгойеюноанастомоза.
44. Разширена резекция на панкреаса с резекция на съдове (v.portae, мезентериални съдове).
45. Анастомоза (вътрешен дренаж) между
панкреатична псевдокиста и кух орган (стомах,
дуоденум/йеюнум).
46. Панкреатична сфинктеротомия/сфинктеропластика.
47. Операции при хормонални тумори на
панкреасната жлеза.
48. Отстраняване на надбъбречни тумори с
парааортална дисекция.
49. Екстирпация на ретроперитонеален тумор.
50. Параортална лимфна дисекция.
51. Ингвинална лимфна дисекция по Duken.
52. Операция по повод фистула – дуоденална,
стомашна, чревна, билиарна, панкреатична.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Адреналектомия.
2. Струмектомия.
3. Паратиреоидектомия.
4. Енуклеация на бенигнен тумор на хранопровода.
5. Сутура при перфорация на хранопровода.
6. Кардиомиотомия.
7. Езофагофундопликация.
8. Горна поларна резекция без торакотомия.
9. Сутура на кървяща язва.
10. Сутура на перфорирала язва.
11. Гастротомия с ескцизия на полип.
12. Пилоропластика, гастродуоденопластика.
13. Гастроентероанастомоза – предна, задна.
14. Проксимална селективна ваготомия.
15. Ваготомия с дренажна операция.
16. Резекция на стомаха със или без ваготомия.
17. Субтотална резекция на стомаха с регионерна лимфаденектомия.
18. Апендектомия при дифузен апендикуларен перитонит.
19. Илеостомия.
20. Колостомия – цекостомия, трансверзостомия, сигмостомия.
21. Парциална резекция на тънки черва.
22. Ексцизия на чревна фистула.
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23. Резекция на тънко черво – сегментна,
частична.
24. Обходна чревна анастомоза.
25. Хемиколектомия (дясна, лява, разширена).
26. Резекция на сигмата.
27. Операция за пролапс на ректума с лапаротомия.
28. Резекция на ректума по Hartmann.
29. Перинеална ампутация на ректума.
30. Ректотомия постериор, включително шев
за отстраняване на ректален тумор.
31. Ревизия на анастомоза (тънко и дебело
черво).
32. Реституция на чревния тракт при затваряне на илео- или колостома.
33. Дилатация на чревна стриктура включително стеноза на анастомоза.
34. Резекция на мезентериума, включително
локална ексцизия за лезия.
35. Херниотомия при инкарцерация (без или
със резекция на орган и с перитонит).
36. Лапаротомия при перитонит, с лаваж и
дренаж, евентуално с резекция на орган.
37. Холецистектомия при усложнен холецистит
(конвенционална, лапароскопска).
38. Холецистостомия, холецистендизе.
39. Поставяне на външен билиарен дренаж.
40. Ехинококцектомия при неусложнен и
усложнен ехинокок, множествена ехинококоза.
41. Дренаж на чернодробен абсцес.
42. Атипична (краева) резекция на черния
дроб, локална ексцизия.
43. Марсу пиа лизаци я/външен дрена ж на
панкреатична псевдокиста.
44. Операция за панкреатична фистула.
45. Панкреатолитотомия.
46. Спланхницектомия.
47. Операция по повод хиперплазия на надбъбречните жлези.
48. Спленектомия (без портална хипертония).
49. Сутура на кървящи варици.
50. Пластика при ректовагинална или ректовезикална фистула.
51. Операция при заклещена херния без резекция на орган.
52. Пластика на предната коремна стена за
евентрация/следоперативна херния.
53. Операция за релаксация на диафрагмата.
54. Лапаротомия за абсцес в коремната кухина.
55. Лапаротомия за субфреничен абсцес.
56. Нефректомия.
57. Хистеректомия.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Езофагостомия в шийната област.
2. Екстирпация на d. thyreoglossus.
3. Гастростомия, гастропексия.
4. Езофагофундопексия.
5. Оперативен тубаж на хранопровода.
6. Ексцизия/клиновидна резекция на Мекелов
дивертикул.
7. Полипектомия на колона.
8. Апендектомия – конвенционална, лапароскопска.
9. Трансанална екстирпация на полип, вилозен тумор.
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10. Хемороидектомия.
11. Ексцизия на анална фисура.
12. Пластика на аналния сфинктер при инконтиненция.
13. Анопластика при стеноза.
14. Ексцизия на перианална фистула.
15. Биопсия на черния дроб.
16. Херниотомия – конвенционална, лапароскопска.
17. Салпингоовариектомия.
18. Диагностична (експлоративна) лапаротомия.
19. Ексцизия на дермоидна/пиларна киста.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Трансанална екстирпация на полип на
краче, на хипертрофирала анална папила.
2. Лигатура на единичен хемороидален възел.
3. Анална дилатация при фисура.
4. Ексцизия/дисцизия на интрасфинктерна
перианална фистула.
5. Инцизия на супурирала дермоидна киста.
6. Инцизия на перианален абсцес.
7. Инцизия на подкожен флегмон/абсцес.
8. Инцизия на фурункул/карбункул.
9. Екстирпация на врастнал (крив) нокът.
10. Кожно-мускулна биопсия.
11. Регионерна лимфна дисекция на подкожни
лимфни възли.
12. Имплантация на подкожен медикаментозен резервоар.
13. Корекция на вициозен цикатрикс.
14. Проста кожна пластика – с ламбо, свободна.
15. Ревизия на оперативна рана.
Забележка. Операции от други области на хирургията, които могат да бъдат извършвани от
хирург в условия на спешност:
1. Дебарасираща трепанация при вътречерепен
кръвоизлив.
2. Фиксиране на гръден капак.
3. Торакоцентеза и дренаж.
4. Обработка на рана на гръдната стена.
5. Вътрегръдна хемостаза.
6. Плеврална пункция.
7. Фенестрация на перикарда.
8. Пункция на перикарда.
9. Лигиран/шев на магистрален съд.
10. Венесеция.
В. СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ДЕТСКАТА ХИРУРГИЯ,
ХИРУРГИЯ НА НОВОРОДЕНИ ДЕЦА
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Екстирпаци я на пермагнени к истични
хигроми на шията.
2. Екстирпация на пермагнени хемангиоми
и лимфангиоми на шията, лицето, крайниците
и останалите телесни повърхности, налагащи
автокутанеопластики.
3. Реконструктивни операции при атрезии
на хранопровода с трахеоезофагеални фистули,
налагащи екстра- или интраплеврална торакотомия, лигатура на фистулата и анастомоза на
сегментите на хранопровода.
4. Операции по повод на аплазия на диафрагмалния купол, налагащи ксенопластика.
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5. Реконструкция на неоезофаг чрез транспозиция на дебело черво или стомах в кърмаческа
възраст.
6. Операции при аномалии на дуоденум и
тънки черва, налагащи множествени чревни
анастомози тип Y.
7. Реконструктивни операции при билиарни
атрезии – тип портодигестивни и хепатикодигестивни анастомози.
8. Разширени резекции на черен дроб, включващи три-четири сегмента.
9. Абдоменоперинеална интраректална ректосигмоидектомия при болестта на Хиршпрунг.
10. Абдоменоперинеална интраректална проктопластика тип Ребайн – Ромуалди.
11. Операции при пермагнени ретроперитонеални тумори, свързани с нефректомия, супрареналектомия и при ангажиране на магистрални
съдове от неопластичния процес.
12. Реконструктивни операции при долни
целозомии.
13. Операции при пермагнени организмоидни
тератоми.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Реконструктивни операции при хейлосхиза.
2. Екстирпация на д. тиреоглосус, д. тимофарингеус, медиални и латерални шийни фистули.
3. Шийна езофагостома.
4. Операции при Н-тип трехеоезофагеални
фистули.
5. Гастростомия и дегастростомия.
6. Пилоромиотомия.
7. Дуоденодуоденоанастомоза, дуоденойеюноанастомоза.
8. Операции при позиционни аномалии на
гастроинтестиналния тракт със или без волвулус.
9. Операции при мекониум илеус.
10. Операции при чревни атрезии с резекция
на черво и чревна анастомоза.
11. Илиачен анус и затваряне на същия.
12. Двуцевен противоестествен анус на дебелото черво.
13. Затваряне на противоестествен анус с
резекция на черво и анастомоза.
14. Операции при перзистиращ дуктус омфалоентерикус и Мекелов дивертикул.
15. Реконструктивни операции при вродени
дефекти на предната коремна стена – омфалоцеле, лапаросхиза.
16. Билеодигестивни анастомози при вродени
кисти на холедоха.
17. Лапаротомии при перитонит и перитонит-илеус с разширена ревизия и санация на
коремната к у хина със или без налагане на
лапаростома.
18. Органосъхраняващи операции на паренхимни коремни органи при травмена увреда
на същите.
19. Перинеални анопроктопластики.
20. Операции при инвагинации с мануална
дезинвагинация със или без резекция на черво.
21. Операции при заклещени слабинни хернии
със или без резекция на черво.
22. Реторакотомии със или без екстирпация
на хранопровод.
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23. Релапаротомии.
24. Операции при пермагнени вентрални хернии след лечение на дефект на предната коремна
стена или постоперативни такива.
25. Лапаротомии при други, по-редки вродени
и придобити коремни заболявания.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Операции при ингвинални хернии.
2. Операции при бедрени хернии.
3. Опреации при пъпна херния.
4. Операции при херния на средната линия.
5. Операции при хидроцеле.
6. Операции при фуникулоцеле.
7. Операции при тестикуларна ретенция.
8. Екстирпация на повърхностно разположени
хемангиоми и лимфангиоми с размери до три
сантиметра.
9. Параректална склерозация при пролапс
на ануса и ректума.
10. Ректална биопсия.
11. Венесекция.
12. Апендектомия.
13. Биопсия на лимфен възел – повърхностно
разположен, на кожа или мускул.
14. Множествени инцизии при некротичен
флегмон на новороденото.
15. Циркумцизия, дорзумцизия при тежки
фимози.
16. Операции при остър хирургичен скротум.
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Пулмонектомия с интраперикардиална
обработка на съдовете и/или почистване на
медиастиналните лимфни възли.
2. Коректурна торакопластика с преместване
на шварта, включително с мускулна имплантация.
3. Лобектомия със сегментарни резекции на
белия дроб.
4. Торакопластика с отстраняване на шварти,
евентуално с имплантация на мускули и вземане
на имплантанта.
5. Декортикация на белия дроб.
6. Билобектомия.
7. Оперативно отстраняване на каверни или
абсцеси на белия дроб.
8. Торакопластика с отваряне на кухината,
също жалузна пластика.
9. Сегментарна резекция на белия дроб.
10. Пулмонектомия.
11. Торакални операции на трахеобронхиалната система като резекция и/или анастомоза,
и/или укрепване, и/или пластично (включително
протезно) заместване.
12. О т с т ра н я ва не на мед иас т и на лен т умор – трансплеврално.
13. О т с т ра н я ва не на мед иас т и на лен т умор – трансстернално.
14. Интраторакална операция на лимфносъдовата система.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Торакопластика.
2. Плевректомия с резекция на перикард и/
или диафрагма.
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3. Частична резекция на гръдната стена с
пластично покриване.
4. Операция за деформация на гръдния кош.
5. Оперативно отстраняване на вродена хранопроводно-трахеална фистула.
6. Лобектомия.
7. Оперативни намеси върху белия дроб – клиновидни ексцизии, енуклеация на огнища, излющване на кисти.
8. Бронхотомия за отстраняване на чужди
тела или тумори.
9. Едностранна плевректомия като самостоятелна операция.
10. Торакална операция на диафрагмата.
11. Частична резекция на гръдната стена.
12. Почистване на хемоторакс.
13. Оперативна торакоскопия.
14. Декортикация.
15. Биопсия на медиастинален тумор.
16. Биопсия на бял дроб.
17. Лобектомия.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Торакотомия със сърдечен масаж.
2. Торакотомия с биопсия и интраторакални
отпрепарирания.
3. Торакотомия с биопсия от плевра или бял
дроб за хистологично или бактериологично изследване като самостоятелна дейност.
4. Резекция на повече съседни ребра като
самостоятелна дейност.
5. Резекция на шийно ребро или първо ребро.
6. Операция на плеврален емпием, включително резекция на ребра.
7. Торакотомия с диагностична цел.
8. Стернотомия като самостоятелна дейност.
9. Резекция на едно ребро като самостоятелна дейност.
10. Торакокаустика при спонтанен пневмоторакс.
11. Биопсия на плеврална тъкан след оперативно откриване на плеврата като самостоятелна
дейност.
12. Дренаж на медиастинума.
13. Поставяне на плеврален дренаж.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Промивка на плеврална кухина или апликация на медикаменти при наличие на дренажна
система.
2. Диагностична торакоскопия.
ХИРУРГИЯ НА ХРАНОПРОВОД И КАРДИЯ
В ДЕТСК АТА ВЪЗРАСТ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Ретростернална езоколофагопластика.
2. Ретростернална гастропластика.
3. Пластика на хранопровода с тънко черво.
4. Трансхиатална езоколофагопластика.
5. Трансхиатална гастропластика.
6. Комбинирана торако-абдоминална операция на хранопровода.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Шийна езофагостома.
2. Ликвидиране на шийна езофагостома.
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3. Трансторакална екстирпация на хранопровода.
4. Трансхиатална екстирпация на хранопровода чрез лапаротомия.
5. Отстраняване на езофагеална дупликация
чрез торакотомия.
6. Торакална парциална резекция на хранопровода.
7. Торакална антирефлуксна операция.
8. Абдоминална антирефлуксна операция.
9. Операция при ахалазия с абдоминален
достъп.
10. Операция при хиатална херния с торакален достъп.
11. Операция при хиатална херния с абдоминален достъп.
12. Езофаготомия с лигиране на кървящи
варици.
13. Торакална деконекция при кървящи варици на хранопровода.
14. Реоперац и я п ри рец и дивна х иата лна
херния.
III група. Операции с малък обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Антеградно бужиране.
2. Ретроградно бужиране по конец.
3. Балонна дилатация на хранопровода.
4. Балонна дилатация на кардията.
5. Ендоскопска склерозация на езофагеални
варици.
6. Ендоскопска екстракция на чуждо тяло от
хранопровод и стомах.
7. Гастростома като етап на операция.
8. Оперативно затваряне на гастростома.
КОРЕМНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСК АТА ВЪЗРАСТ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Резекция на стомах.
2. Ваготомия.
3. Органосъхраняваща операция (парциална
резекция) на слезка.
4. Парциална резекция на черен дроб.
5. Парциална резекция на панкреас.
6. Операции за отстраняване на коремни
тумори.
7. Операции при тотален адхезионен илеус
с обширна резекция на чревен сегмент и анастомоза.
8. Операции при тотални форми на перитонит.
9. Ректосигмоидектомия.
10. Хемиколектомии.
11. Операции при усложнени форми на ехинокок на черния дроб.
12. Операт ивно о т с т ра н ява не на ч ревна
дубликатура.
13. Илеотрансверзоанастомози.
14. Шънтови операции при портална хипертония.
15. Лапароскопска хирургия.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Гастростомия, дегастростомия.
2. Фундопликация.
3. Кардиомиотомия.
4. Пилорна пластика.
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5. Гастротомия при портална хипертония.
6. Сутура на перфорирала язва.
7. Гастротомия по повод на чуждо тяло, полипи на стомаха и др.
8. Гастротомия и обшиване на кървяща язва
на стомаха.
9. Дуоденотомия и обшиване кървяща язва
на дуоденум.
10. Дуоденотомия по повод на полип или
други образувания.
11. Колонотомия при полипи.
12. Холецистектомия.
13. Холецистодуоденоанастомоза.
14. Операции при остър панкреатит.
15. Операции при перфоративен апендицит.
16. Етапни лаважи при лапаростомии.
17. Затваряне на коремната кухина след лапаростомии.
18. Операции при перитонит с чревна интубация.
19. Релапаротомии.
20. Спленектомии при хронични спленопатии.
21. Спленектомии при травматични увреди.
22. Сутура на черен дроб при травматични
увреди.
23. Операции при неусложнен ехинокок на
черния дроб.
24. Операции при брид-илеус без резекция
на черво.
25. Операции при адхезионен илеус без резекция на черво.
26. Резекция на тънко черво при Мекелов
дивертикул.
27. Гастроентеростомии.
28. Извеждане на противоестествен анус.
29. Операции за затваряне на противоестествен анус.
30. Херниотомия при усложнена ингвинална
херния с резекция на чревен сегмент.
31. Операция при чревна инвагинация.
32. Диагностична лапароскопия.
33. Оперативна лапароскопия.
34. Лапаротомии при други редки заболявания.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Херниотомия при умбиликална херния.
2. Херниотомия при неусложнена ингвинална
херния.
3. Херниотомия при неусложнена феморална
херния.
4. Операции при хернии на предната коремна
стена с други локализации.
5. Отстраняване на пакет от лимфни възли
в ингвиналната област.
6. Диагностична лапаротомия.
7. Отваряне на следоперативен абсцес на
предна коремна стена.
8. Операция при торзия на тестис.
9. Операция при торзия на апендикс тестис.
10. Операция при задържан тестис.
11. Операция при варикоцеле.
12. Операция при хидроцеле.
13. Операция при хроничан апендицит.
14. Операция при недеструктивен апендицит.
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15. Оперативно отстраняване на полип на
ректума.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Инцизия на флегмон.
2. Оперативно почистване на хематом.
3. Отстраняване на липом.
4. Биопси я на повърх ностно разположен
тумор.
5. Ревизия на оперативна рана.
6. Вторичен шев след дехисценция на оперативна рана.
7. Алкохолизация при пролапс на ректум.
ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСТРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ
И ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
ЛИЦЕТО, ШИЯТА И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ
АПАРАТ В ДЕТСК АТА ВЪЗРАСТ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Радикални операции при тежки деструктивни промени в костите.
2. Операции с прилагане на авто- или алоприсадки при хроничен остеомиелит.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Операции при срединни кисти на шията.
2. Операции при латерални кисти на шията.
3. Отваряне на параосален абсцес.
4. Трепаниране на кост при остеомиелит.
5. Извършване на множество инцизии при
тежки целулити на крайниците.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Обработка на осален панарициум.
2. Екстирпация на по-големи пакети лимфни
възли.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Инцизия на повърхностен флегмон или
абсцес.
2. Пункция на става.
3. Екстракция на врастнал нокът.
4. Инцизия на нагноил хематом.
5. Екстракция на чуждо тяло от повърхностни тъкани.
6. Инцизия на супурирал лимфаденит.
Г. СПИСЪК НА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
Забележка. Извършват се и от лекари с друга
призната специалност с хирургична насоченост
според профила на заболяването и обема на интервенцията.
I група. Операции с много голям обем и
сложност, високоспециализирана хирургия
1. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
над 11 % и ало- или ало-/автокожна пластика.
2. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
от 6 до 10 % и едномоментна самостоятелна
автопластика.
3. Хирургична (кръвна) некректомия под тази
площ в областта на лице и шия и едномоментна
автопластика.
4. Хирургична (кръвна) некректомия под тази
площ в областта на китки и пръсти и едномоментна автопластика.
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5. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат на площ над 8 %.
6. Пластика с кожно-мускулно ламбо.
7. Комбинирани авто-/алооперативни интервенции при обща площ на изгаряне над 30 %.
8. Трепанация на кост до дура матер и покриване със свободна и несвободна кожна пластика.
9. Реконструктивни операции за покриване
на големи декубитални рани.
10. Възстановяване след парализа на лицевия
нерв посредством микрохирургични техники
(невротизация, трансплантация на нерв, муск улно-су хож илна пластика на мик росъдови
анастомози).
11. Възстановяване при синдром на 1-ва и
2-ра хрилни дъги посредством преместване на
тъкани на микросъдова анастомоза.
12. Възстановяване на тъканни дефекти чрез
кожно-мускулно (кожно-фасциално) ламбо на
микросъдова анастомоза.
13. Медиална кантопексия (при хипертелоризъм, след травма).
14. Реконструкция на загуба на тъкан в областта на лицето със свободно ламбо.
15. Разширяване на орбитата при екзофталмия.
16. Реконструкция на орбита при вродена
или придобита анофталмия.
17. Операции за смяна на пола.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
от 6 до 10 % и ало- или ало-/автопокриване на
дефекта.
2. Х и ру рг и чна (к ръвна) нек рек томи я на
площ до 5 % и цялостно покриване на дефекта
с кожна автопластика.
3. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат на площ от 3 до 7 %.
4. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат под тези проценти в областта на
лицето при засягане на подлежащи под кожата
структури.
5. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат под тези проценти в областта на
китките и пръстите при засягане на подлежащи
под кожата структури.
6. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат под тези проценти в областта на
перинеума и половите органи при засягане на
подлежащи под кожата структури.
7. Свободна кожна пластика с цяла дебелина
кожа над 20 кв. см от телесната повърхност.
8. Трепанация на ламина екстерна и свободна или несвободна кожна пластика върху
калварията.
9. Свободна кожна пластика върху открит
перитонеум.
10. Отстраняване на голям (над 10 кв. см),
контрахиращ и функционално пречещ белег и
пластично покриване на дефекта с комбинирана
свободна и несвободна пластика.
11. Остраняване на цикатрикс над 200 кв. см
и свободна кожна автопластика за покриване
на дефекта.
12. Разстилане и моделиране на кожа след
отстраняване на експандер.
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13. Несвободна кожна пластика по Холевич.
14. Хирургична обработка по повод на травматични кожни отслойки (деколман) и пластично
покриване.
15. Липосукцио.
16. Реконструкция на клепача със свободна
кожна пластика/ламбо – кожно, хондромукозно.
17. Пластично възстановяване на конюнктивалния сак чрез трансплантация на устна
лигавица и/или конюнктива при запазена очна
ябълка, вкл. взимане на трансплантата и вкл.
действия върху клепачния хрущял.
18. Подготвителни оперативни мероприятия
за реконструкция на орбиталната стена.
19. Възстановяване на костната част на орбитата, напр. след фрактура, със или без костна
автоприсадка.
20. Пластична корекция на носния септум
и на меките тъкани и на костния носен скелет
за функционално възстановяване на носното
дишане.
21. Реконструираща пълна пластика на външния нос, също и в повече сеанси.
22. Реконструктивна пластика на горна и
долна устна.
23. Велофарингопластика.
24. Затваряне на дефекти на мекото и твърдото небце – уранопластика.
25. Пластичнохирургично лечение на комплексна лицева цепка, вкл. остеотомии и костни
пластики.
26. Ментопластика (с остеотомия; с автотрансплантат; с имплант).
27. Блефарохалазис – горни клепачи.
28. Блефарохалазис – долни клепачи.
29. Удължаване на леваторния мускул на
горен клепач (с ало-, автотрансплантат).
30. Оперативна реконструкция на средното
лице, вкл. остеотомия и/или остеопластика.
31. Корекция на парализа на лицевия нерв
посредством мускулно-фасциални ламба от m.
temporalis и m. masseter.
32. Операци я на широка устно-челюстна
цепка с пластника на входа на носа.
33. Пластична операция за изграждане на
ушна мида при аплазия или загуба на мидата,
също и в повече сеанси.
34. Фейс-лифт, вкл. (ендоскопски).
35. Маск-лифт.
36. Корекция на скули (със или без автотрансплантат/имплант).
37. Изграждаща пластика след ампутация
на млечната жлеза с инкорпорация на протеза.
38. Аугментационна мамапластика.
39. Едноментна реконструкция след квадрантектомия или мастектомия (посредством
протеза, TR AM, m. latissimus dorsi, свободни и
перфорирани ламба).
40. Редукционна пластика на млечна жлеза.
41. Бодилифтинг.
42. Операции за корекция на седалището.
43. Имплантация на тръбесто ламбо, вкл.
моделиране на място.
44. Операция на Дюпюитренова контрактура
с пълно отстраняване на палмарната апоневроза
и резекция на бридове на отделни пръсти, вкл.
Z пластика.
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45. Образуване на мускулен канал или операция на карпалния или тарзален тунелен синдром
с декомпресия на нервите.
46. Операция на малформация на ръка или
крак (едновременно на кости, су хож или я и
връзки).
47. Кръстосана пластика на крак (cross-leg).
48. Операция в областта на бедрото, вкл.
пластично покриване.
49. Дермолипектомия (със или без трансфер
на умбиликус).
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ над 16 %.
2. Безкръвна некректомия на площ над 3 %.
3. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
до 5 % с ало- или ало-/автокожна пластика.
4. Пластика с насрещни триъгълни ламба
(Z пластика).
5. Самостоятелна ало- или ксенотрансплантация на площ над 5 %.
6. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат на площ до 3 %.
7. Свободна кожна пластика с цяла дебелина
кожа на площ до 20 см 2 от телесната повърхност.
8. Имплантация на алопластичен материал.
9. Изсичане на открита тръбеста кост над
5 см 2 без пластично покриване.
10. Отстраняване на контрахиращ и функционално пречещ белег (до 15 см 2) и пластично
покриване на дефекта.
11. Свободна кожна автопластика след ампутация на гърда.
12. Дермоабразио на площ над 50 см 2 .
13. Екстирпаци я на мастна престилка и
пластично покриване на дефекта.
14. Пластично покриване на мекотъканни
раневи дефекти (след травми, при метаболитни
и съдови заболявания).
15. Дезартикулация на пръст и покриване
на дефекта.
16. Ампутация на пръст или част от пръст,
вкл. пластично покриване.
17. Свободна присадка на кожно ламбо с
междинно временно прехвърлящо присаждане
в няколко сеанса.
18. Ексцизия на малък доброкачествен тумор
(липом, фибром, аденом) и пластично закриване
на раната.
19. Отстраняване на татуировки и пластично
затваряне на раната.
20. Темпорален лифтинг на кожата на лицето.
21. Транскутанна резекция на м. процерус и
коругатор суперцилии.
22. Отстраняване на кожни тумори в областта на лицето и пластично затваряне на раната.
23. Оперативна корекция на лицев цикатрикс.
24. Пластична операци я за затваряне на
перфорация на носна преграда.
25. Блефаропластика с ексцизия на кожа и/
или мускул.
26. Създаване или възстановяване на супратарзална гънка на горния клепач.
27. Трансплантация на мигли.
28. Операции за корек ци я на епикант ус
палпебралис.
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29. Лифтинг на вежди.
30. Оперативна корек ци я на формата на
устните.
31. Оперативна корекция на назолабиалните
гънки.
32. Латерална кантопексия, латерална кантопластика.
33. Трансплантация на коса.
34. Реконст ру к ци я на ареоломамиларни я
комплекс (от лабия майора, от млечната жлеза
на здравата страна или другаде).
35. Редукция на ареолата.
36. Оперативна ексцизия на свръхнатрупана
мастна тъкан по един крайник.
37. Имплантация или смяна на протеза на
млечна жлеза като самостоятелна дейност.
38. Имплантация на алопластичен материал
за подплатяване на меките тъкани като самостоятелна дейност.
39. Операция при доброкачествен тумор на
млечната жлеза.
40. Мастопексия.
41. Оперативно отстраняване на невус фламеус, на сеанс.
42. Трудна кож на пластика с ламбо или
трансплантация на кожен слой.
43. Разстилане на кожно ламбо по Филатов.
44. Междинна имплантация на тръбно кожно
ламбо по Филатов, междинен транспорт.
45. Ексцизи я на гол ям т умор (ганглиом,
фасциен тумор, мастен тумор, лимфна жлеза,
неврином).
46. Екстирпация на дуктус тиреоглосус или на
медиална шийна киста, вкл. частична резекция
на хиоидната кост при нужда.
47. Ексцизия на дуктус тиреоглосус или на
медиална или латерална шийна киста, вк л.
частична резекция на хиодната кост при нужда.
48. Операция на изолирана устна цепка.
49. Операция на микростома.
50. Операции при придобити дефекти на
уста, небце и буза.
51. Субмукозна пластика на вестибулум, на
челюстна половина или фронтална област като
самостоятелна дейност.
52. Пластично създаване на външен слухов
проход при атрезия.
53. Покриване на по-голям дефект на ухото със специално подготвен свободен кожен
трансплантант.
54. Пластична операция за корекция на формата, големината и мястото на ушната мида.
55. Ампутация на ушната мида.
56. Пластична корекция на носния септум и
на меките тъкани за функционално възстановане
на носното дишане.
57. Естетична ринопластика.
58. Субмукозна резекция на носната преграда
с резекция на костна връзка.
59. Операция на ринофима.
60. Поставяне на протеза на тестис.
61. Циркумцизио.
62. Естирпация на протеза на пениса.
63. Оперативно поставяне на обикновена
протеза на пениса.
64. Операция при синдактилия с покриване
с цяла кожа без остеотомия.
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65. Трансплантация на сухожилие или мускул.
66. Пълно отстраняване на палмарната апоневроза при Дюпюитренова контрактура.
67. Пластика на пръст с кръстосани ламба,
вкл. отделянето им.
68. Покриване на малки и средни дефекти
по повърхността на пръстите и горния крайник
чрез педикулизирани ламба.
69. Корекция на пръст-чукче чрез сухожилна
трансплантация или пластика, вкл. остеотомия
и/или резекция на кост.
70. Операция на Дюпюитренова контрактура чрез частична резекция на палмарната
апоневроза.
71. Операция за отстраняване на ганглион
(хигром) на ръка и крак.
72. Оперативно отстраняване на ръбец върху
пръст чрез пластика с насрещни триъгълници
или други фигури.
73. Шев на сухожилия, мускули и фасции,
евент. обработка на прясна рана.
74. Ексцизия на тумор от меките тъкани на
пръст, напр. хемангиом.
75. Отстраняване на ганглион върху пръст.
76. Операции при травматични увреди на
периферните нерви – вторичен шев, свободен
трансплантант, транспозиция на нерв.
77. Разделяне на пръстите при проста синдактилия.
78. Операция на птоза на клепача с директно
скъсяване на повдигащия клепача мускул.
79. Оперативно изчистване на очната кухина
(орбита).
80. Пластична корекция на стеснена или
разширена клепачна цепка.
81. Пластична корекция на ектропион или
ентропион, трихиаза или дистрихиаза.
82. Свободна трансплантация на кост или
части от кост.
83. Стабилизиращи оперативни вмешателства, като присаждане на костни шпанове, на
алопластичен материал.
84. Вземане на костен шпан.
85. Фронт-лифт.
86. Автотрансплантация на мастна тъкан за
създаване на обем или попълване на загуба на
тъкан в областта на лицето или тялото.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична обработка на гол яма и/или
силно замърсена рана.
2. Лечение на рана, която не зараства първично и показва възпаление или нагнояване,
също премахване на некрозите.
3. Отстраняване на разположено или опипващо се под повърхността на кожата или лигавицата чуждо тяло.
4. Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо
тяло по оперативен път от меките тъкани или
костта.
5. Отстраняване на обширни некрози на ръка
или стъпало, на сеанс.
6. Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна тъкан, напр. кожа, лигавица, устна.
7. Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли.
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8. Отстраняване на хирургичен шевен материал.
9. Вторичен шев на хирургична гранулираща
рана.
10. Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна тъкан, напр. мастна тъкан, фасция, мускул
или от орган без отваряне на телесната кухина.
11. Оперативно почистване на обширен хематом като самостоятелна дейност.
12. Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ до 15 %.
13. Хирургична обработка на рани от измръзване.
14. Хирургична обработка на травматични
мекотъканни кожни дефекти.
15. Хирургична обработка на рани при метаболитни заболявания.
16. Хирургична обработка на рани при съдови
заболявания.
17. Дълбоки, стигащи до подфасцията, отбременяващи инцизии при циркулярни изгаряния.
18. Безкръвна хирургична некректомия при
изгаряния на площ до 3 %.
19. Самостоятелно ало- или ксенотрансплантация на площ до 5 %.
20. Шев на меки тъкани до ниво фасция с
размери на раната до 5 см.
21. Имплантация на подкожен експандер.
22. Венесекция.
23. Дермоабразио на площ до 50 кв. см.
24. Разтягане на поставен експандер.
25. Отстраняване на лигавична киста.
26. Ексцизия на ръбец на езика.
27. Оперативна корекция на ноздра.
28. Оперативно стесняване на носния ход.
29. Трансплантация на хрущял.
30. Операция на външния слу хов проход
(напр. отстраняване на доброкачествени кожни
образувания).
31. Корекция на ушни лобуси.
32. Операция на фимоза.
33. Операция на френулум препуции.
34. Пластична операция на нокътния вал с
покриване на дефекта.
35. Репозиция на фрактура на кости на носа,
вкл. тампонада и превръзка на раните.
Д. СПИСЪК НА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА АМБУЛАТОРНА
ХИРУРГИЯ
1. Шев на кожа и подкожие.
2. Първична обработка на рана, включително
изгаряне I, II степен в обем 5 – 10 % от телесната повърхност (с изключение на деца до 10 г.).
3. Инцизия на подкожен абсцес.
4. Инцизия на фурункул.
5. Инцизия на супурирала дермоидна киста.
6. Инцизи я на повърх ностен периана лен
абсцес.
7. Ревизия и дренаж на супурирала рана.
8. Инцизия на млечната жлеза при мастит.
9. Екстирпаци я на повърх ностни т у мори
(липом, атером, фибром).
10. Пункция на става.
11. Оперативен дрена ж и почистване на
хематом.
12. Ексцизия на карбункул.
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13. Екстирпация на „крив“ нокът, вкл. частична резекция.
14. Биопсия на повърхностно разположен
тумор.
15. Екстирпация на чуждо тяло от повърхностни тъкани.
16. Циркумцизия.
17. Частична аблация на препуциума.
18. Алкохолизация при пролапс на ректум.
19. Диагностична артроскопия.
20. Циркумцизия.
21. Пробна ексцизия на дълбоко лежаща
тъкан (мастна и други).
22. Отстраняване на кожно образувание.
Е. СПИСЪК НА СПЕШНИ ХИРУРГИЧНИ
ИНТЕРВЕНЦИИ
В ОБЛАСТТА НА НЕВРОХИРУРГИЯТА
Всяко неврохирургично заболяване в даден
етап от своето развитие може да наложи извършване на хирургическа намеса по спешност.
Спешност изискват:
1. Травматичен интракраниален хематом.
2. Аневризми в I – II стадий на Hunt-Hess.
3. Остро развила се хидроцефалия.
4. Поява на дислокационни феномени вследствие интракраниален обемен процес.
5. Дискова херния с поява на остра отпадна
неврологична симптоматика или тазово-резервоарни нарушения.
В ОБЛАСТТА НА ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Фиксиране на гръден капак.
2. Атипична резекция на бял дроб.
3. Типична резекция на бял дроб – сегментектомия, лобектомия, билобектомия.
4. Пулмонектомия.
5. Резекция на трахея и пластика.
6. Деконекция на трахео-езофагеална фистула.
7. Декортикация и плевректомия.
8. Езофагостомия.
9.  Езофагостомия и екстракция на чуждо тяло.
10. Екстирпация на хранопровод.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Торакоцентеза и дренаж.
2. Торакоскопия.
3. Торакотомия и стернотомия.
4. Обработка на гръден дефект.
5. Вътрегръдна хемостаза.
6. Евакуация на коагулирал хематом.
7. Легиране на дуктус торацикус.
8. Сутура на трахея.
9. Сутура на хранопровод.
10. Трахеостома.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична обработка и ревизия на рана на
гръдната стена.
2. Плеврална пункция.
В ОБЛАСТТА НА КАРДИОХИРУРГИЯТА
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия (изпълнява
се от специалист кардиохирург)
1. Операция по повод заплашваща или налична сърдечна тампонада.
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2. Операция по повод на емболия на трункус
пулмоналис.
3. Операции при остри дисекации на аортата.
4. Аортокоронарен байпас при остър коронарен инцидент, след неуспешна РТСА с коронарна
дисекация или начална нестабилна плака.
5. Клапни протезирания при пациенти с висок
функционален клас сърдечна недостатъчност.
6. Операция при остро настъпил слединфарктен междукамерен дефект, непосредствено
застрашаващ живота на болния.
7. Операция при тумор на сърцето – миксом
в лявото предсърдие.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Сутура при прободно нараняване на сърцето.
2. Фенестрация на перикарда след прободно
или огнестрелно нараняване с риск от тампонада.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Пункция на перикарда.
В ОБЛАСТТА НА СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, високоспециализирана хирургия
1. Операция при руптура на аневризма на
главен клон на аортната дъга в гръдния кош.
2. Оперативна обработка на интраторакално
съдово нараняване със съдова трансплантация.
3. Реконструктивна операция на абдоминалната аорта при руптура на аневризма.
4. Реплантация на ниво брахио или бедро.
5. Реплантация на ръка в областта на средата
или основата на дланта или предмишницата.
6. Операция при портална хипертония чрез
венозна анастомоза.
7. Сутура на травматично наранена абдоминална аорта или/и долна празна вена със или
без кръпка.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Оперативна обработка на интраторакално
или интраабдоминално съдово нараняване с
директен шев.
2. Представяне и/или лигиране на кръвоносен съд в гръдната или коремната кухина (като
самостоятелна дейност).
3. Оперативна обработка на екстракраниално
нараняване на мозъчни съдове с директен шев.
4. Реконструктивна операция след емболектомия/тромбектомия на магистрална периферна
артерия (горен или долен крайник, горна мезентериална артерия, друга).
5. Реконструктивна операция на травматично
наранен периферен съд и заместване със съдова
протеза.
6. Шев на магистрален кръвоносен съд (артерия, вена), вкл. обработка на раната.
7. Лигатура на магистрален кръвоносен съд.
8. ТЕА при травма на съд.
9. Patch при травма на съд.
10. Интраоперативна и перкутанна вътрелуменна ангопластка и стунтеряну (ендопротезиране).
11. Имплантация на пейсмейкър (сърдечен
кардиостимулатор).
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III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд на шията (като самостоятелна операция).
2. Шев или лигатура на травматично наранен
кръвоносен съд на крайниците, вкл. обработка
на раната.
3. Транскутанна имплантация на филтър във
вена кава инфериор.
4. Венесекция за интравенозно вливане.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Представяне и/или лигиране на периферен
кръвоносен венозен съд на крайниците (като
самостоятелна операция).
2. Вторична хемостаза при хеморагия на
крайниците без реконструкция на съд.
В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Резекция на стомаха, включително субтотална.
2. Гастректомия.
3. Субтотална колектомия.
4. Предна резекция на ректума.
5. Ампутация на ректума по Myles.
6. Атипична резекция на черния дроб.
7. Типична резекция на черния дроб.
8. Сегментектомия, лобектомия на черния
дроб.
9. Пълно съдово изключване на черния дроб
при травма.
10. Пакетиране на черния дроб при травма.
11. Реимплантация на папила Фатери.
12. Холедоходуоденоанастомоза, други билиодигестивни анастомози.
13. Трансдуоденална папилопластика.
14. Дуоденопанкреатична резекция.
15. Дистална резекция на панкреаса.
16. Вътрешен дренаж на псевдокисти: кистогастро-, кистодуодено-, кистойеюноанастомоза.
17. Портокавен шънт при кървящи варици.
18. Релапаротомии, вкл. програмирани.
19. Пластика на хранопровод със стомах
или черво.
20. Компартментализация на коремната стена.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Апендектомия, съчетана с други оперативни действия.
2. Апендектомия с два разреза (по Ру и срединна лапаротомия).
3. Херниотомия с два разреза при усложнена
слабинна или феморална херния.
4. Херниотомия с резекция на кухи органи,
с първична анастомоза или с прекъсване на
чревния пасаж.
5. Операция при заклещена диафрагмална
херния с крурорафия и фундопликация.
6. Пластика на диафрагмален дефект със
синтетично платно.
7. Сутура на диафрагмата.
8. Сегментна резекция на стомаха.
9. Антректомия.
10. Ексцизия на язва и сутура на стомах или
дуоденум.
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11. Пилоропластика.
12. Гастроентероанастомоза.
13. Дуоденостомия.
14. Дуоденойеюностомия след коремна травма.
15. Пилорно изключване след коремна травма.
16. Дивертикулизация на дуоденума след
коремна травма.
17. Резекция на тънко черво при илеус (ограничена, разширена, субтотална), с първична
анастомоза или с извеждане на различни видове
стоми.
18. Резекция на дебелото черво (илеоцекална,
дясна хемиколектомия, лява хемиколектомия,
резекция на колон трансверзум, резекция на
сигмата), с първична анастомоза или с прекъсване на чревния пасаж и извеждане на противоестествен анус.
19. Цьокостома със или без тубаж на тънкото черво.
20. Протективна стома след резекция на
черва с първична анастомоза.
21. Интраоперативен ендолуменен лаваж на
дебелото черво.
22. Обходни чревни анастомози.
23. Холецистектомия.
24. Холедохотомия, ревизия на холедоха, екстракция на конкременти от жлъчните пътища,
поставяне на Кер-дрен.
25. Ликвидиране на билиодигестивна фистула.
26. Марсупиализация на бурса оменталис,
дрениране на бурсата за постоянен лаваж.
27. Парциална резекция на панкреаса.
28. Външен дренаж на псевдокисти и абсцес.
29. Трактотомия с дефинитивна хемостаза на
лацерации на черния дроб при травми.
30. Стомашна деконекция при кървящи езофагеални варици.
31. Лапаротомия, саниране и евакуация на
течни и гнойни колекции, лаваж на коремната
кухина, дренаж.
32. Дренаж на коремната кухина за перманентен постоперативен лаваж.
33. Лапаростомия.
34. Дебридман.
35. Илео- или колостома за прекъсване на
чревния пасаж.
36. Апендектомия (независимо от избрания
разрез).
37. Херниотомия с пластика, включително с
ползване на синтетични платна.
38. Херниотомия с резекция на оментум.
39. Деволвация на черва.
40. Мезопликации.
41. Ентеротомия за екстракция на чужди
тела, безоар, жлъчен конкремент.
42. Сутура на стомаха.
43. Гастростомия.
44. Йеюностомия.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Дебарасиране на тънките черва.
2. Метална лапаросинтеза.
3. Адхезиолиза.
4. Пексии – на черва, на стомах.
5. Резекция на оментум.
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6. Ексцизия на Мекелов дивертикул, със
сутура или анастомоза на тънкото черво.
7. Резекция или инвагинация на патологично
променен дебелочревен дивертикул.
8. Гаст ро т оми я, вк л. за екст и рпац и я на
чужди тела.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Лапароскопия.
2. Лапароцентеза.
3. Диагностичен перитонеален лаваж.
4. Венесекция.
5. Първична обработка на рани по коремната стена.
6. Некректомия при усложнени рани.
7. Инцизи я и оперативно почистване на
хематом.
8. Инцизия и дренаж на абсцес на коремната
стена.
9. Инцизия и дренаж на следоперативен абсцес
на коремната стена.
10. Ин ц изи я на су п у ри ра л и и н г ви на л н и
лимфни възли.
11. Екстракция на чужди тела от коремната
стена.
12. Екстракция на чужди тела от ректума.
В ОБЛАСТТА НА ДЕТСКАТА ХИРУРГИЯ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, високоспециализирана хирургия
1. Реконструктивни операции при атрезии
на хранопровода с трахеоезофагеални фистули,
налагащи екстра- или интраплеврална торакотомия, лигатура на фистулата и анастомоза на
сегментите на хранопровода.
2. Операции по повод на аплазия на диафрагмалния купол, налагащи ксенопластика.
3. Операции при аномалии на дуоденум и
тънки черва, налагащи множествени чревни
анастомози тип Y.
4. Реконструктивни операции при билиарни
атрезии – тип портодигестивни и хепатикодигестивни анастомози.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Операции при Н-тип трахеоезофагеални
фистули.
2. Гастростомия и дегастростомия.
3. Пилоромиотомия.
4. Дуодено – д уодено анаст омоза, д уодено – йеюноанастомоза.
5. Операции при позиционни аномалии на
гастроинтестиналния тракт с волвулус.
6. Операции при мекониум илеус.
7. Операции при чревни атрезии с резекция
на черво и чревна анастомоза.
8. Двуцевен противоестествен анус на дебелото черво.
9. Лапаротомии при перитонит и перитонит-илеус с разширена ревизия и санация на
коремната к у хина със или без налагане на
лапаростома.
10. Органосъхраняващи операции на паренхимни коремни органи при травмена увреда
на същите.
11. Перинеални анопроктопластики.
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12. Операции при инвагинации с мануална
дезинвагинация със или без резекция на черво.
13. Операции при заклещени слабинни хернии
със или без резекция на черво.
14. Реторакотомии със или без екстирпация
на хранопровод.
15. Релапаротомии.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Венесекция.
2. Апендектомия.
3. Множествени инцизии при некротичен
флегмон на новороденото.
4. Операции при остър хирургичен скротум.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Циркумцизия, дорзумцизия при тежки
фимози.
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, високоспециализирана хирургия
1. Лобектомия със сегментарни резекции на
белия дроб при травма.
2. Сегментарна резекция на белия дроб при
травма.
3. Пулмонектомия при травма.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Плевректомия с резекция на перикард и/
или диафрагма.
2. Оперативно отстраняване на вродена хранопроводно-трахеална фистула.
3. Бронхотомия за отстраняване на чужди
тела или тумори.
4. Почистване на хемоторакс.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Торакотомия със сърдечен масаж.
2. Операция на плеврален емпием, включително резекция на ребра.
3. Торакокаустика при спонтанен пневмоторакс.
4. Дренаж на медиастинума.
5. Поставяне на плеврален дренаж.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Промивка на плеврална кухина или апликация на медикаменти при наличие на дренажна
система.
ХИРУРГИЯ НА ХРАНОПРОВОД И КАРДИЯ В
ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Шийна езофагостома.
2. Трансторакална екстирпация на хранопровода.
3. Трансхиатална екстирпация на хранопровода чрез лапаротомия.
4. Торакална парциална резекция на хранопровода.
5. Езофаготомия с лигиране на кървящи
варици.
6. Торакална деконекция при кървящи варици
на хранопровода.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
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1. Антеградно бужиране.
2. Ретроградно бужиране по конец.
3. Балонна дилатация на хранопровода.
4. Балонна дилатация на кардията.
5. Ендоскопска склерозация на езофагеални
варици.
6. Ендоскопска екстракция на чуждо тяло от
хранопровод и стомах.
КОРЕМНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
I група. Операции с особено голям обем и
сложност, високоспециализирана хирургия
1. Операции при тотален адхезионен илеус
с обширна резекция на чревен сегмент и анастомоза.
2. Операции при тотални форми на перитонит.
3. Операции при усложнени форми на ехинокок на черния дроб.
4. Илеотрансверзоанастомози.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Гастротомия при портална хипертония.
2. Сутура на перфорирала язва.
3. Гастротомия по повод на чуждо тяло, полипи на стомаха и др.
4. Гастротомия и обшиване на кървяща язва
на стомаха.
5. Дуоденотомия и обшиване на кървяща
язва на дуоденум.
6. Холецистектомия.
7. Операции при остър панкреатит.
8. Операции при перфоративен апендицит.
9. Етапни лаважи при лапаростомии.
10. Затваряне на коремната к у х ина след
лапаростомии.
11. Операции при перитонит с чревна интубация.
12. Релапаротомии.
13. Спленектомии при травматични увреди.
14. Сутура на черен дроб при травматични
увреди.
15. Операции при брид-илеус без резекция
на черво.
16. Операции при адхезионен илеус без резекция на черво.
17. Резекция на тънко черво при усложнен
Мекелов дивертикул.
18. Херниотомия при усложнена ингвинална
херния с резекция на чревен сегмент.
19. Операция при чревна инвагинация.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Диагностична лапароскопия.
2. Оперативна лапароскопия.
3. Диагностична лапаротомия.
4. Репозиция на заклещена ингвинална херния.
5. Отваряне на следоперативен абсцес на
предна коремна стена.
6. Операция на торзия на тестис.
7. Операция при торзия на апендикс тестис.
8. Операция при задържан тестис.
9. Операция при остър недеструктивен апендицит.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Инцизия на флегмон на коремната стена.
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2. Оперативно почистване на хематом на
коремната стена.
3. Ревизия на коремна оперативна рана.
ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСТРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ
И ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА
ЛИЦЕТО, ШИЯТА И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ
АПАРАТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Отваряне на параосален абсцес.
2. Трепаниране на кост при остеомиелит.
3. Извършване на множество инцизии при
тежки целулити на крайниците.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Обработка на осален панарициум.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Инцизии на повърхностни флегмони и
абсцеси.
2. Пункции на стави.
3. Инцизия на нагноил хематом.
4. Екстракция на чуждо тяло от повърхностни тъкани.
5. Инцизия на супурирал лимфаденит.
В ОБЛАСТТА НА ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, високоспециализирана хирургия
1. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
над 11 % и ало- или ало-/автокожна пластика.
2. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
от 6 % до 10 % и едномоментна самостоятелна
автопластика.
3. Хирургична (кръвна) некректомия под тази
площ в областта на лице и шия и едномоментна
автопластика.
4. Хирургична (кръвна) некректомия под тази
площ в областта на китки и пръсти и едномоментна автопластика.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
от 6 до 10 % и ало- или ало/автопокриване на
дефекта.
2. Х и ру рг и чна (к ръвна) нек рек томи я на
площ до 5 % и цялостно покриване на дефекта
с кожна автопластика.
3. Възстановяване на костната част на орбитата, напр. след фрактура.
4. Операция в областта на бедрото, вк л.
пластично покриване.
5. Екзартикулация на раменна става, вкл.
пластично покриване.
6. Екзартикулация на лакетна става, вкл.
пластично покриване.
7. Екзартикулация на колянна става, вкл.
пластично покриване.
8. Ампутация в областта на предмишницата,
подколенницата или мишницата, вкл. пластично
покриване.
9. Екзартикулация на ръка или крак, вкл.
пластично покриване.
10. Ампутация в средата на ръката или на
крака, вкл. пластично покриване.
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III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ над 16 %.
2. Безкръвна некректомия на площ над 3 %.
3. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
до 5 % с ало- или ало-/автокожна пластика.
4. Трепанация на череп със свредел.
5. Дезартикулация на пръст и покриване на
дефекта.
6. Ампутация на пръст или част от пръст,
вкл. пластично покриване.
7. Трахеотомия.
8. Циркумцизия.
9. Шев на су хожилия, мускули и фасции
евентуално с обработка на прясна рана.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична обработка на гол яма и/или
силно замърсена рана.
2. Отстраняване на разположено или опипващо се под повърхността на кожата или лигавицата чуждо тяло.
3. Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо
тяло по оперативен път от меките тъкани или
костта.
4. Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ до 15 %.
5. Хиру ргична обработка на рани от измръзване.
6. Хирургична обработка на травматични
мекотъканни кожни дефекти.
7. Шев на меки тъкани до ниво фасция с
размери на раната до 5 см.
8. Венесекция.
9. Артротомия на нагноила става на челюст,
ръка или крак.
10. Оперативно отстраняване на чуждо тяло
от става на челюст, пръст, ръка, крак.
11. Репозиция на фрактура на кости на носа,
вкл. тампонада и превръзка на раните.
12. Ампутация на пръст без покриване на
дефекта.
13. Дезартикулация на пръст без покриване
на дефекта.
В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА
ХИРУРГИЯ
1. Ортопедично лечение на фрактурирана
долна или горна челюст с различни шини.
2 . Л и г ат у ра на а.к ар о т ис екс т ерна и л и
в.югуларис – по спешност.
3. Коникотомия, трахеостомия – по спешност.
4. Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана долночелюстна кост с остеосинтеза.
5. Репозиция и фиксация на фрактурирани
носни кости.
6. Оперативна репозици я и фиксаци я на
фрактурирана ябълчна кост и дъга.
7. Задна носна тампонада.
8. Хемостаза чрез лигиране или обшиване
при хеморагия като самостоятелна хирургична
интервенция.
9. Серклаж. Суспензивна фиксация при челюстни фрактури.
10. Инцизия на абсцеси в устната кухина и
лицево-челюстната област.
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11. Оперативно лечение на флегмони в лицево-челюстната област.
12. Обработка и зашиване на обширна кожна
рана на лицето.
13. Предна носна тампонада.
Ж. СПИСЪК НА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ЗАКРИТИ, ОТКРИТИ И ОГНЕСТРЕЛНИ ТРАВМИ В МИРНО ВРЕМЕ
НЕВРОХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Хемостаза на кървене от венозни синуси.
2. Херметизация на дурата при риноликворея
и пневмоцефалия при фронтобазални фрактури.
3. Операция при проникващи наранявания
със засягане на мозъчни вентрикули.
4. Екстирпаци я на дълбоко разположени
проектили, костни фрагменти, мозъчен детрит,
хемостаза при огнестрелни наранявания.
5. Декомпресивна ламинектомия в шийния
и гръдния отдел на гръбначния стълб.
6. Екстирпация на костни фрагменти, проектили, чужди тела, евакуация на хематоми в
гръбначния канал.
7. Шийна корпоректомия, костна и метална
корпородеза.
8. Стабилизация на атланто-окципитална
нестабилност.
9. Задна шийна стабилизация.
10. Транспедикулна стабилизация на гръбначен стълб в торакалния и лумбален отдел.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Екстирпация, елевация и фиксация на
костни фрагменти при полифрагментни, импресионни и депресионни фрактури на черепа.
2. Евакуация на интракраниални хематоми
и хигроми.
3. Екст и рпаци я на кон т узионно ог нище,
оказващо обемен ефект.
4. Декомпресивна ламинектомия в лумбалния отдел.
5. Първична хирургична обработка на входно
и изходно отверстие при огнестрелни наранявания на мозъка.
6. Екстирпация на повърхностни проектили,
костни фрагменти и чужди тела в раневия канал.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Поставяне на скоба на Кръчфийлд и директна екстензия на шиен гръбнак.
2. Адаптация и апроксимация при лезии на
периферни нерви.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична хирургична обработка на раните
на меките покривки на черепа и паравертебралните меки тъкани.
2. Лумбални пункции.
3. Външна имобилизаци я на г ръбначни я
стълб.
ГРЪДНИ ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
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1. Частични белодробни резекции, разширени
и конвенционални.
2. Пластично-възстановителни интервенции
върху трахеобронхиалното дърво.
3. Екстирпация на хранопровода, езофаготомия при чужди тела.
4. Операции при емпием на плеврата.
5. Пластично-възстановителни интервенции
върху гръдната стена.
6. Операции при усложнени диафрагмални
хернии.
7. Операции при билио-плеврални фистули.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Торакотомия.
2. Стернотомия.
3. Сутура на бял дроб.
4. Пулмонектомия.
5. Езофагостомия шийна и гастростомия.
6. Сутура на миокарда.
7. Операция при травматична диафрагмална
руптура.
8. Операция при коагулирал хемоторакс.
III група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Трахеостомия.
2. Торакоцентеза с един и с два дрена.
3. Дренаж на медиастинума.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична хирургична обработка на рана.
2. Плеврална пункция – диагностична или
лечебна.
3. Перикардна пункция.
4. Херметизираща превръзка при открит
пневмоторакс.
5. Крикотомия.
6. Диагностична видеоторакоскопия.
ПРОЦЕДУРИ В ХИРУРГИЯТА НА КОРЕМА
I група. Операции с много голям обем и
сложност, „много голяма“ хирургия
1. Атипични резекции, некротомии на девитализирани участъци на черен дроб.
2. Резекция на панкреас.
3. Дирижирани лапаростомии с етапен лаваж,
вторични некректомии.
4. Реконструктивни операции за окончателно
възстановяване на чревния пасаж.
5. Билиодигестивни реконструктивни операции.
6. Реконструктивни операции при вътрешни
и външни фистули, възникнали в резултат на
усложнения след огнестрелни наранявания на
коремни органи.
7. Органосъхраняваща операция на далака
при нараняване или след парциална резекция.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Вторична хирургична обработка на наранената област.
2. Лапаротомия, пълна санация на коремната
кухина от външни замърсявания и контаминация
при засягане на кухи и паренхимни коремни
органи.
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3. Лапаротомия с окончателна хемостаза при
засягане на кухи и паренхимни коремни органи.
4. Спленектомия при наранен далак.
5. Сутура или тампонада на черния дроб с
външен дренаж на жлъчните пътища (Кер-дрен,
холецистостомия).
6. Хемостаза, тампонада, външен дренаж на
жлъчни пътища, марсупиализация и дренаж на
бурса оменталис при травми на панкреаса.
7. Нефректомия.
8. Гастроентероанастомоза по Ру или с Браунова анастомоза, вътрешна оклузия на пилора по
Петерсон, външен дренаж на жлъчните пътища
при травма на дуоденума.
9. Резекция на черво, със или без прекъсване
на пасажа, при нараняване на тънкото черво.
10. Екстериоризация на чревен сегмент със
съмнителна виталност.
11. Резекция на сигма и прекъсване на пасажа
с двустволов анус претер при травма на сигмата.
12. Извеждане на двустволов анус претер при
запушване на дебелото черво.
13. Резекция на наранен участък от дебелото
черво с прекъсване на пасажа по тип Хартман.
14. Илеостомия (тип „двуцевка“) при обширни субсерозни хематоми на дебелото черво с
участъци на десерозация.
15. Лапаротомия, лаваж, дренаж (5-стъпален
дренаж) лапаростома – като финална процедура
след всички огнестрелни наранявания на корема.
16. Дирижирана лапаростома с етапен лаваж
и вторични некректомии.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична хирургична обработка на рана.
2. Кониотомия.
З. СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЕ К АНДИДАТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ХИРУРГИЯ
НЕВРОХИРУРГИЯ
1. Трепанация на черепа при субду рален
травматичен хематом.
2. Вентрикулна пункция при спешни показания.
3. Шев на периферен нерв при травма.
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
1. Плеврална пункция.
2. Торакоцентеза, дренаж на плевралната
кухина.
3. Торакотомия.
4. Югулотомия.
5. Шев на бял дроб при травма.
6. Шев на бронх при травма.
7. Парциална резекция на белия дроб при
травма.
8. Резекция на щитовидната жлеза при надозна струма.
9. Трахеостомия.
10. Инцизия на млечната жлеза при гноен
мастит.
11. Секторална резекция на млечната жлеза.
12. Квадрантектомия, мастектомия, ампутация на млечната жлеза с аксиларна лимфаденектомия.
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13. Екстирпаци я на млечната ж леза при
гинекомастия.
14. Екстирпация на фиброаденом, интрадуктален папилом и млечна жлеза.
КАРДИОХИРУРГИЯ
1. Пункция на перикарда.
2. Дренаж на перикарден излив по повод на
лична или застрашаваща тампонада.
3. Фенестрация на перикарда след травматична лезия.
4. Сутура на сърцето при нараняване.
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
1. Анатомично отпрепариране на магистрален
кръвоносен съд и прийоми за временна хемостаза.
2. Шев на магистрален съд.
3. Лигатура на магистрален кръвоносен съд.
ХИРУРГИЯ
1. Гастростомия, гастропексия.
2. Сутура на кръвоносен съд при кървяща язва.
3. Сутура на перфорирала язва.
4. Гастротомия с ексцизия на полип.
5. Езофагофундопексия.
6. Пилоропластика, гастродуоденопластика.
7. Гастроентероанастомоза – предна, задна.
8. Антректомия, резекция на стомаха, със
или без ваготомия.
9. Ексцизия/клиновидна резекция на Мекелов
дивертикул.
10. Илеостомия.
11. Колостомия – цекостомия, трансверзостомия, сигмостомия.
12. Полипектомия на колон.
13. Резекция на тънко черво – сегментна,
частична.
14. Обходна чревна анастомоза.
15. Хемиколектомия – дясна, лява.
16. Резекция на ректума по Хартман.
17. Апендектомия – конвенционална.
18. Холецистостомия, холецистендизе.
19. Холецистектомия.
20. Външен дренаж на жлънчите пътища с
Кер-дрен при механичен иктер.
21. Ехинококцектомия – единичен неусложнен ехинокок.
22. Биопсия на черен дроб.
23. Дренаж на чернодробен абсцес.
24. Повърхностна сутура на черен дроб.
25. Спленектомия (без портална хипертония).
26. Външен дренаж на псевдокиста.
27. Операция при заклещена херния без резекция на орган.
28. Херниотомия – конвенционална за ингвинална, феморална, умбиликална херния.
29. Херниотомия при епигастрална, параумбиликална херния.
30. Пластика на коремна стена при следоперативна херния или евентрация.
31. Пластика на предната коремна стена за
евентрация/следоперативна херния.
32. Салпингоовариектомия.
33. Лапароцентеза.
34.   Л апаротоми я за абсцес в коремната
кухина.
35. Лапаротомия за субфреничен абсцес.
36. Диагностична (експлоративна) лапаротомия.
37. Лапаростомия.
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38. Ексцизия на усложнена дермоидна/пиларна киста – с множествени фистулни ходове,
с пресакрално проникване.
39. Трансанална екстирпация на полип на
краче, на вилозен тумор, на хипертрофирала
анална папила.
40. Лигатура на единичен хемороидален възел,
хемороидектомия.
41. Анална дилатация при фисура, ексцизия
на фисурата.
42. Ексцизия на перианална фистула/дисцизия
на интрасфинктерна перианална фистула.
43. Инцизия на перианален абсцес.
44. Ексцизия на неусложнена дермоидна/
пиларна киста.
45. Инцизия на супурирала дермоидна киста.
46. Инцизия на подкожен флегмон/абсцес.
47. Инцизия на фурункул/карбункул.
48. Кожно-мускулна биопсия.
49. Регионерна лимфна дисекция на подкожни
лимфни възли.
50. Имплантация на подкожен медикаментозен резервоар.
51. Корекция на вициозен цикатрикс.
52. Проста кожна пластика – с ламбо, свободна.
53. Ревизия на оперативна рана.
ДЕТСКА ХИРУРГИЯ
1. Резекция на стомах, със или без ваготомия.
2. Гастростомия, дегастростомия.
3. Фундопликация.
4. Кардиомиотомия.
5. Органосъхраняваща операция (парциална
резекция) на слезка.
6. Операции при илеус с резекция на чревен
сегмент, с първична анастомоза или стома.
7. Лапаротомия, лаваж, дренаж, евентуално
илеостома, лапаростома при перитонит.
8. Операции при тотални форми на перитонит.
9. Хемиколектомии.
10. Илеотрансверзоанастомоза.
11. Ехинококцектомия на черния дроб.
12. Колостомия.
13. Херниотомия при умбиликална херния.
14. Херниотомия при неусложнена ингвинална херния.
15. Херниотомия при неусложнена феморална
херния.
16. Операции при хернии на предната коремна
стена с други локализации.
17. Отстраняване на пакет от лимфни възли
в ингвиналната област.
18. Диагностична лапаротомия.
19. Отваряне на следоперативен абсцес на
предна коремна стена.
20. Операция при торзия на тестис.
21. Операция при торзия на апендикс тестис.
22. Операция при задържан тестис.
23. Операция при варикоцеле.
24. Операция при хидроцеле.
25. Операция при хроничан апендицит.
26. Операция при недеструктивен апендицит.
27. Оперативно отстраняване на полип на
ректума.
28. Операции при срединни кисти на шията.
29. Операции при латерални кисти на шията.
30. Трепаниране на кост при остеомиелит.
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IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична обработка на гол яма и/или
силно замърсена рана.
2. Лечение на рана, която не зараства първично и показва възпаление или нагнояване,
също премахване на некрозите.
3. Отстраняване на разположено или опипващо се под повърхността на кожата или лигавицата чуждо тяло.
4. Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо
тяло по оперативен път от меките тъкани или
костта.
5. Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна тъкан, напр. кожа, лигавица, устни.
6. Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли.
7. Отстраняване на хирургичен шевен материал.
8. Вторичен шев на хирургична гранулираща
рана.
9. Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна тъкан, напр. мастна тъкан, фасция, мускул
или от орган без отваряне на телесната кухина.
10. Оперативно почистване на обширен хематом като самостоятелна дейност.
11. Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ до 15 %.
12. Хирургична обработка на рани от измръзване.
13. Хирургична обработка на травматични
мекотъканни кожни дефекти.
14. Хирургична обработка на рани при метаболитни заболявания.
15. Хирургична обработка на рани при съдови
заболявания.
16. Безкръвна хирургична некректомия при
изгаряния на площ до 3 %.
17. Венесекция.
18. Операция на фимоза.
19. Операция на френолум препуций.
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
1. Цистектомии на одонтогенни челюстни
кисти.
2. Цистектомии на кисти на дуктус тиреоглосус, патерални кисти на шията и на други
кисти на меките тъкани.
3. Цистектомии при кисти на максиларния
синус.
4. Цистектомии при епидермоидални и дермоидални кисти.
5. Инцизии на абсцеси и флегмони: интраорални инцизии супериостален абсцес, субмиказен абсцес, абсцес на кучешката ямка, птерингомандибуларната ложа, на парафарингеалната
ложа, на бузата, на инфратемпоралната ложа,
на челюстно-езичната бразда, на подезичното
пространство, на езика, на небцето, на субмасетериалната ложа.
6. Екстраорални инцизии: на подбрадното
пространство, на подчелюстната ложа, пода на
устната кухина, на инфраорбиталната ложа, на
ретромандибуларната ложа.
7. Инцизии при абцеси и флегмони на орбиталната ложа, абсцес или флегмон на шията, абсцес
или флегмон на паротидеомасетериалната ложа.
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8. Некректомии.
9. Секвестротомии.
10. Отстраняване на слюнчени камъни.
11. Екстирпация на подчелюстната слюнчена
жлеза.
12. Операции при слюнчени фистули.
13. Операции за затваряне на комуникации
между максиларния синус и устната кухина.
14. Радикална операция на максиларния синус.
15. Операции на челюстната става.
16. Операции на нерви.
17. Шиниране чрез свободоръчно оформени
шини при фрактури на челюстите.
18. Шиниране чрез стандартни шини при
фрактури на челюстите.
19. Репозиция и фиксация на фрагментите при
фрактури на челюстите чрез лабораторни шини.
20. Репозиция и фиксация на фрагментите
при фрактури на долната челюст чрез обиколни
лигатури (серклаж).
21. Репозиция и фиксация на фрагментите при
фрактури на горната челюст чрез суспенсивна
фиксация: върху ябълчната кост; върху инфраорбиталния ръб; върху супраорбиталния ръб.
22. Репозиция и фиксация на фрагментите
при фрактури на челюстите чрез остеосинтеза:
при фрактури на ставните израстъци; чрез телен костен шев; с мини и други пластини; при
дефектни фрактури.
23. Репозиция и фиксация на фрагментите
на ябълчната дъга.
24. Репозиция и фиксация на фрагментите
при фрактури на носни кости. Ринопластика.
25. Обработка и зашиване на меките тъкани
на лицето, устната кухина, главата и шията със
и без дефект на тъканите.
26. Трахеостомия.
27. Лигиране на съдове/а.каротис екстерна,
в.югуларис интерна, а.фациалис, а.лингвалис.
28. Оперативно отстраняване на чужди тела.
29. Екстирпация или екскохлеация на доброкачествени тумори. Биопсия.
30. Операции при тумори на небцето и бузата.
31. Операции при одонтогенни тумори адамантинома, одонтома, циментома, остеобластокластома.
32. Операции на езика – частична или тотална резекция.
33. Резекция на горната челюст.
34. Резекция на долната челюст.
35. Операции на тумори на устната.
36. Операции на паротидната жлеза – частична, паротидектомия.
37. Ш и й н и л и мфа денек т ом и и по Ва на х ,
Крайл и др.
38. Операции при хемангиоми.
39. Хейлопластика.
40. Уранопластика.
41. Пластични операции за затваряне на
дефекти с тъкани по съседство.
42. Пластични операции за затваряне на
дефекти с дистантни ламба.
43. Пластични операции за затваряне на дефекти с автотрансплантанти и алотрансплантанти.
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.;
изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г., бр. 66
от 2008 г., бр. 22 и 56 от 2014 г.)
§ 1. Навсякъде думите „министъра на
регионалното развитие“ и „министърът на
регионалното развитие“ се заменят съответно
с „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“ и „министърът на регионалното развитие и благоустройството“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
745

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 15086
от 12 декември 2014 г.

по административно дело № 16193 от 2013 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България в състав: председател:
Нина Докторова, и членове: Татяна Хинова
и Красимир Кънчев, с участието на секретар-протоколиста Татяна Щерева разгледа
админист ративно дело № 16193 по описа
за 2013 г. на Върховния административен
съд – четвърто отделение, док ладвано от
съдията Красимир Кънчев.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“
със седалище София, сдружение „Национално сдружение на частните болници“ със
седалище София и сдружение „Сдружение
на общинските болници в България“ със
седалище Плевен. Жалбата е срещу Наредба
№ 20 от 23.06.2010 г. за утвърждаване на общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и
лицево-челюстна хирургия, издадена от министъра на здравеопазването, обнародвана в
ДВ, бр. 53 от 13.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 67 от
27.08.2010 г. и бр. 92 от 23.11.2010 г. (Наредба
№ 20). Твърди се, че оспорената наредба е
незаконосъобразна поради противоречие с
материалноправните разпоредби на норма-
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тивни актове от по-висок ранг, съществени
нарушения на административнопроизводствените правила и несъответствие с целта на
закона – отменителни основания по чл. 146,
т. 3, 4 и 5 АПК. Претендира се отмяната є.
Ответникът – министърът на здравеопазването чрез процесуалния си представител
юрк. Росица Рогова, в съдебно заседание и в
представени писмени бележки взема становище за неоснователност на жалбата. Моли
същата да бъде отхвърлена.
Представителят на Върховната административна прокуратура в съдебно заседание
дава подробно мотивирано заключение за
основателност на подадената жалба. Предлага оспорваната наредба да бъде отменена.
Върховният административен съд, състав
на четвърто отделение, като обсъди събраните по делото доказателства и доводите на
страните, намира за установено следното:
По допустимостта на оспорването:
Според чл. 125, ал. 2 от Конституцията на
Република България Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет
и на министрите, както и на други актове,
посочени в закона. Тези административни
актове имат нормативен характер – съдържат
административноправни норми, отнасят се за
неопределен и неограничен брой адресати и
имат многократно правно действие. Съгласно
чл. 187, ал. 1 АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без
ограничение във времето, а разпоредбата на
чл. 186 АПК предоставя правото на оспорване
на гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи и законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
акта или за които той поражда задължения.
Правният интерес на съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица
с нестопанска цел е обусловен от засягането
на техните лични права и законни интереси,
непосредствено породени от предмета на
дейност и целите на учредяването им (Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г. на
ВАС по т.д. № 4/2009 г.). В случая правният
интерес на тримата жалбоподатели е обоснован и доказан с представени към жалбата
писмени доказателства. Затова настоящият
състав на ВАС приема, че жалбоподателите
имат правен интерес за оспорването на процесния подзаконов нормативен акт.
По съществото на спора:
Началото на административното производство по издаване на процесната наредба
е поставено със заседание на 21.02.2007 г.
на Съвета по стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност
при Министерство на здравеопазването (МЗ).
На него по т. 1 е обсъден проектът за Общи
медицинск и стандарти по хиру рги я, нев-
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рохирургия, гръдна, сърдечна, висцерална,
детска, военна, пластична, реконструктивна
и естетична хирургия. На 10.12.2009 г. е проведено отново заседание на същия съвет, на
което по т. 1 според експозето на председателстващия заседанието е обсъждан проектът
за Общи медицински стандарти по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, висцерална хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна
хирургия и лицево-челюстна хирургия.
На 21.12.2009 г. е проведено заседание на
ръководството на Министерството на здравеопазването, на което по т. 5 са обсъждани
медицински стандарти „Хирургия“. Взети
са решения проектът за тези медицински
стандарти да бъде публикуван на интернет
страницата на МЗ и в срока по чл. 26, ал. 2
от Закона за нормативните актове (ЗНА) да
се проведе среща с неврохирурзите, на която
полу чените предложения и становища да
бъдат обсъдени и в съответствие с постигнатите договорености стандартът „Хирургия“
да бъде изготвен в окончателен вид.
На 23.12.2009 г. проектът за Общи медицински стандарти по обща и висцерална
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохиру рги я, съдова хиру рги я, детска
хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия
е публикуван на интернет страницата на МЗ.
С оспорената Наредба № 20 от 23.06.2010 г.
са утвърдени Общи медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохиру рги я, съдова хиру рги я, детска
хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия,
издадена от министъра на здравеопазването.
Наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 53 от
13.07.2010 г. и има две изменения и допълнения, съответно с ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.
и бр. 92 от 23.11.2010 г.
При така установеното от фактическа
страна съдът прави следните правни изводи:
Оспорената Наредба № 20 е подзаконов
административен акт по смисъла на чл. 75,
ал. 1 АПК, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и
неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Същата е издадена по
прилагане на Закона за лечебните заведения
(ЗЛЗ) и е с наименование, което сочи вида и
автора на акта, и главния му предмет.
Процесната наредба е издадена от компетентен административен орган – минист ъра на зд ра веопазва нет о, кой т о според
изискването на чл. 76, ал. 1 АПК е изрично
овластен за издаването є с разпоредбата на
чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ.
Спазено е изискването за писмената форма
като условие за действителност. Текстът на
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наредбата е удостоверен по реда на чл. 78,
ал. 1, т. 2 АПК от министъра на здравеопазването и наредбата е обнародвана според
изискването на чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на Република България и чл. 78, ал. 2 АПК
във връзка с чл. 37, ал. 1 ЗНА.
Оспорваната наредба обаче е издадена
при допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствени правила,
предвид следното:
Съгласно чл. 80 АПК за неуредените въпроси за подзаконовите административни актове се прилагат разпоредбите на Закона за
нормативните актове. В този закон (ЗНА)
с глава трета е уредена процедура по изработване на проекти на нормативни актове.
Според чл. 26 ЗНА изработването на проект
на нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност (ал. 1). Преди
внасянето на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентния орган
съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция
заедно с мотивите, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта
(ал. 2). А разпоредбата на чл. 28 ЗНА урежда
изисквания за мотивите към подзаконовите
административни актове. Нормата разписва, че проектът на нормативен акт заедно с
мотивите се внася за обсъждане и приемане
от компетентния орган. Мотивите съдържат: причините, които налагат приемането;
целите, които се поставят; финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако
има такива, и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Нормата на чл. 28,
ал. 3 ЗНА изрично разписва, че проект на
нормативен акт, към който не са приложени
мотиви според посочените изисквания, не се
обсъжда от компетентния орган.
В случая се установява, че тези процесуални правила не са спазени. По представената от административния орган преписка
не са налице изобщо мотиви към проекта
за утвърждаване на медицинските стандарти
с изискваното в чл. 28, ал. 2 ЗНА съдържание. В приложената разпечатка от интернет
страницата на МЗ се установява, че там е
публикуван проектът за медицински стандарти, с което е спазена частично разпоредбата
на чл. 26, ал. 2 ЗНА. Но тази разпоредба
изисква проектът да се публикува заедно с
мотивите към него, което не е спазено, явно
поради липса на такива мотиви. ЗНА придава
важно значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт.
Мотивите за изработването на нормативния
акт осигуряват реализиране на предоставената
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от закона възможност на заинтересованите
лица за изразяване на мнения и становища
и те задължително следва да бъдат налице
при обсъждането им и при запознаването на
заинтересованите страни с проекта. Мотивите дават представа как е формирана волята
на вносителя на акта, поради което те са от
съществено значение за адресатите на акта,
така че последните да могат да разберат
фактите и причините, накарали вносителя
на акта да възприеме съответния вариант
на уредба при определяне на медицинските
стандарти. С утвърждаването им от министъра на здравеопазването той приема не
само предложения вариант за уредба, но и се
съгласява с мотивите за него. В случая към
проекта за медицински стандарти липсват
мотиви, съответно доклад на вносителя. Не
може да се приемат обсъжданията в Съвета
по стандарти за качество и ефективност на
диагностично-лечебната дейност при МЗ,
съответно от заседание на ръководството
на Министерството на здравеопазването, за
мотиви на проект за нормативен акт, предвид
на това, че те не отговарят на законовите
изисквания към тях по чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетяват възможността да бъде извършен съдебен контрол
за нейната законосъобразност. Освен че не
са ясни обстоятелствата по чл. 28, а л. 2
ЗНА, но и не може да бъде проверено дали
оспорваната наредба е приета при зачитане
принципа на обоснованост според изискването на чл. 26, ал. 1 ЗНА. Освен това част
от оплакванията на жалбоподателите са за
допуснати нарушения на чл. 3, ал. 1, т. 1 и
ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(ЗОАРАКСД). Тези разпоредби разписват, че
при административно регулиране на стопанската дейност се вземат предвид разходите
на лицата, извършващи стопанска дейност,
необходими за спазване на установените
изисквания, и че при административно регулиране и административен контрол върху
стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление
не могат да налагат ограничения и тежести,
които не са необходими за постигане на целите на закона. Посочените разпоредби на
ЗОАРАКСД са приложими за лицата, които
жалбоподателите представляват, тъй като според чл. 3, ал. 1 ЗЛЗ лечебните заведения, без
тези по чл. 5, ал. 1, се създават по Търговския
закон или по Закона за кооперациите, както
и като дружества по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при
спазване изискванията на ЗЛЗ. По аргумент
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от противното на чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ лечебните заведения могат да извършват търговски
сделки за нуждите на осъществяваните от
тях медицински дейности и за обслужване
на пациентите. Лечебните заведения са предприятия по смисъла на § 1, т. 17 ДРЗЗО,
тъй като извършват търговска дейност под
съответната правноорганизационна форма.
Затова за тях следва да се спазват ограниченията по ЗОАРАКСД, в който смисъл са и
част от оплакванията на жалбоподателите.
Липсата на мотиви към оспорената наредба
препятстват да бъде извършен контрол дали
са спазени ограниченията по последния закон.
По тези аргументи оплакването на жалбоподателите в тази насока са основателни.
Посочените нарушения на административнопроизводствени правила са съществени,
което обуславя извод за отмяна на оспорваната наредба.
Останалите възражения на жалбоподателите, свързани с нарушения на материалноправни законови разпоредби при издаване
на оспорваната наредба, са неоснователни.
Неоснователни са възраженията, че при
издаване на оспорваната наредба е нарушен
чл. 3, ал. 2 ЗОАРАКСД. Според тази разпоредба при административно регулиране и
административен контрол върху стопанската
дейност държавните органи и органите на
местното самоуправление не могат да налагат
изисквания, ограничения и тежести, които
водят до ограничаване на конкуренцията. В
случая с оспорваната наредба са въведени
изисквания, ограничения и тежести, които
по определението на чл. 75, ал. 1 АПК са
приложими по отношение на всички лечебни заведения. Еднаквите правила за всички
изключва ограничаване на конкуренцията
за някое/и лечебно заведение.
Неоснователно е възражението, че вместо
вмененото с чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ на министъра
на здравеопазването правомощие да утвърди
медицински стандарти за качество на оказваната медицинска помощ, той е подменил
стан дарт и те за качест во с коли чест вени
изисквания. Посочените от жалбоподателите изисквания за брой операционни маси,
операционни лампи, апарати и инструменти,
брой персонал, брой структури и брой извършени операции съдът счита, че са относими за стандартите за качество, тъй като
изискванията към медицинската техника и
към лекуващите осигуряват по-добро, понадеждно и в крайна сметка по-качествено
лечение на пациентите.
Неоснователно е възражението, че с процесната наредба са определени изисквания за
нива на компетентност на отделните клиники, което следвало да стане с наредбата по
чл. 46, ал. 3 ЗЛЗ, която е Наредба № 49 от
18.10.2010 г. за основните изисквания, на които
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трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения за
болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (Наредба № 49). Твърди се, че с
определяне нивата на компетентност с процесната наредба издателят на акта е излязъл
извън законовата делегация по чл. 6, ал. 1
ЗЛЗ. Това възражение е неоснователно, тъй
като нивата на компетентност са определени с
издадената по законовата делегация на чл. 46,
ал. 3 ЗЛЗ наредба за това, която е посочената
вече Наредба № 49. Според чл. 1 от нея наредбата урежда нивата на компетентност на
лечебните заведения. А оспорваната Наредба
№ 20 се отнася за спазване на стандарти за
качество при извършване на медицински
дейности от лечебните заведения. Въпреки
свързаността на двете наредби, различен е
предметният им обхват. Освен това съгласно
чл. 57, ал. 2 ЗЛЗ клиниките, отделенията и
медико-диагностичните лаборатории имат
ниво на компетентност, определено в съответствие с утвърдените медицински стандарти
по чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. Или налице е изрична
законова делегация медицинските стандарти
да служат за основа при определяне нивото
на компетентност. Затова възраженията на
жалбоподателите в тази насока са неоснователни. Освен това те не сочат конкретни
разпоредби от оспорваната наредба, при които
да са определени нива на компетентност, като
и при служебната проверка на акта по реда
на чл. 168 във връзка с чл. 196 АПК съдът
не установи такива разпоредби.
На последно място неоснователно е и
възражението, че с разпоредбите на чл. 58
и 59 ЗЛЗ са определени изисквания към
ръководителите на клиники и отделения.
Твърди се, че с оспорваната наредба били
поставени допълнителни изисквания за лекарите, което противоречало на разпоредбите
на чл. 58 и 59 ЗЛЗ, в които не се поставяли
изисквания към лекарите, работещи в отделение или клиника, да са хабилитирани лица
или да притежават съответна медицинска
специалност. Това възражение е неоснователно, тъй като разпоредбите на чл. 58 и 59
ЗЛЗ се намират систематично в глава осма
„Структура, управление и персонал на лечебното заведение“, раздел I „Структура на
лечебните заведения за болнична помощ“.
Предметният обхват на тази глава и раздел
са относно лечебните заведения, респ. към
техните ръководители. Обстоятелството, че
не са въведени изисквания и към лекарите в
тази глава и раздел, е обосновано от предмета на регулиране в тези глава и раздел. Но
това не означава, че такива не могат да се
въвеждат за тях с определянето на стандартите
за качество въз основа на законовата делегация по чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ. Това е съответно
и на чл. 19, ал. 2 от Наредба № 49, в които
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при определяне нивото на компетентност на
отделните лечебни заведения се съдържат
изисквания за минимален брой лекари и за
тяхната съответна специалност. А в нормата
на чл. 19, ал. 2 от Наредба № 49 изрично се
сочи, че тези показатели се конкретизират
в съответния медицински стандарт.
Предвид изложеното обаче за допуснатите
съществени нарушения на административнопроизводствени правила, обжалваната наредба следва да бъде отменена.
Предвид изхода от спора и на основание
чл. 143, ал. 1 АПК е основателно искането на жалбоподателите за присъждане на
направените от тя х разноск и по делото.
Доказани са разноски на сдружение „Национално сдружение на частните болници“
за адвокатско възнаграждение от 250 лв. и
на сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“ – 50 лв. за д.т. по делото, 20 лв. за обнародване на оспорването в
„Държавен вестник“ и 2000 лв. за адвокатско
възнаграждение. Не е доказано заплащането на 300 лв. адвокатско възнаграж дение
от сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“ по договора от 20.05.2014 г.,
поради което и такива разноски не следва
да се присъждат.
По изложените съображения и на основание чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, четвърто отделение,
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Р Е Ш И :
Отменя Наредба № 20 от 23.06.2010 г. за
у твърж даване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна
и естетична хирургия и лицево-челюстна
хирургия, издадена от министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 53 от
13.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 67 от 27.08.2010 г.
и бр. 92 от 23.11.2010 г.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“ със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Оборище“, ул. Шипка 13, ЕИК 175372371,
сумата от 2070 лв. разноски по делото.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на сдружение „Национално сдружение на частните болници“ със
седалище и адрес на управление гр. София,
район „Оборище“, ул. Княз А л. Дондуков
115А, ет. 3, офис 18, ЕИК 176542129, сумата
от 250 лв. разноски по делото.
Решението не е обжалвано и е влязло в
сила на 29 януари 2015 г.
Председател:
Георги Колев
815
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3359-П
от 30 януари 2015 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 № 1574 от 19.05.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 45 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно Решение
№ 3366 от 30.01.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Видин, представляващ поземлен имот с идентификатор 10971.511.861 с площ 15 188 кв. м, намиращ се във Видин, кв. Западна складова зона,
местност Алимана, община Видин, област Видин,
ведно с построената в него сграда с идентификатор 10971.511.861.1, на един етаж, със застроена
площ 472 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 – 390 400 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 50 000 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 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 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. тръжната документация се получава 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 11 ч. българско време на 15-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 които 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 удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 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.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3360-П
от 30 януари 2015 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 № 1591 от 12.09.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 80 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
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№ 3367 от 30.01.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Монтана, представляващ самостоятелен обект с
идентификатор 44238.505.1584.1.2, със застроена
площ 130 кв. м, намиращ се на площад Свобода 4
в гр. Лом, община Лом, област Монтана, представляващ втори етаж от сграда със самостоятелен
вход, състоящ се от входно антре, четири стаи и
сервизни помещения, ведно с принадлежащите
му два броя тавански помещения с обща застроена площ 130 кв. м и два броя мазета с обща
застроена площ 56,18 кв. м, както и 3/5 идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж (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 – 48 200 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 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 10-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. тръжната документация се получава 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 11 ч. българско време на 15-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 които са
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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 удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 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.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3361-П
от 30 януари 2015 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 № 1558 от 11.09.2013 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 83 от 2013 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3368 от 30.01.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.605.127, с площ 1611 кв. м, намиращ
се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас (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 – 85 600 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
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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. тръжната документация се получава 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 които 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 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.

818

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9   

РЕШЕНИЕ № 3362-П
от 30 януари 2015 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 № 1588 от 22.07.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 63 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3369 от 30.01.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Враца, представляващ поземлен имот № 001048
с площ 5062 кв. м в землището на с. Хърлец, м.
Мерата, община Козлодуй, област Враца, ведно
с построената в имота масивна сграда (краварник), състояща се от: първи етаж със застроена
площ 127 кв. м и тавански етаж със застроена
площ 60 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 – 25 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 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 10-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. тръжната документация се получава 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 11 ч. българско време на 15-ия ден
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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 които 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 удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 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.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 823
от 18 декември 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-306 от 11.09.2012 г. от Факри Мехмед Хаджиев с искане за разрешаване изработване
на проект за ПУП – ПРЗ за поземлени имоти
с идентификатори 0035.5176.21 и 0035.5176.38 от
КККР на гр. Нови Искър, м. Гръчки вир.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ, скица
№ 61247 от 3.09.2012 г. от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 00357.5176.38, скица № 61239 от
3.09.2012 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 00357.5176.38, нотариален акт № 92,
том II, рег. № 13 423, дело № 249 от 12.06.2007 г.,
нотариален акт № 5, том I, рег. № 423, дело № 4
от 22.01.2008 г.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р -7 0 - 0 0 -3 0 6 о т
26.10.2012 г. е представена комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР, съгласувателно писмо от
Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. № 9400-1619 от 23.10.2012 г., пълномощно, мотивирано
предложение.
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След становище на отделите в НАГ заданието
и мотивираното предложение са разгледани и
приети с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-86 от 4.12.2012 г., т. 5.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градския район“
(„Оз1“) и „Зона за терени за пътна инфраструктура“ („Тти“) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
Със Заповед № РД-09-50-13 от 15.01.2013 г. на
гл. архитект на СО е разрешено изработване на
ПУП и е одобрено задание.
Заповедта е изпратена в района за сведение
и изпълнение с писмо изх. № ГР-70-00-306/12 от
15.01.2013 г.
Със заявление от 21.11.2013 г. заявителят внася
в НАГ проект за ПРЗ за изпълнение на процедурите по одобряването му.
Проектът е изпратен в район „Нови Искър“ с
писмо изх. № ГР-70-00-306/12 от 11.02.2014 г. за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № 6602-03 от 12.05.2014 г. районът удостоверява, че е извършено надлежно
съобщаване и в законоустановения срок няма
постъпили възражения. Приложени са съобщенията и разписен списък.
Проектът е съгласуван от отделите „ОУП“,
„БДПР“ и „Правен“ при НАГ.
Представени са изходни данни и съгласувателни писма, както следва: „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, от 8.04.2012 г.; „Софийска
вода“ – АД – № 1012 от 18.03.2013 г.; „Напоителни системи“ – ЕАД, клон София – № Ц-154 от
29.05.2013 г.; РИОСВ – София, с изх. № 94-00-6179
от 13.09.2013 г.; СЗРИ, София – изх. № 10-00-349
от 14.05.2013 г.; Агенция „Пътна инфраструктура“,
Областно пътно управление – изх. № 101-2091 от
24.01.2014 г.; декларация за отсъствие на дървесна растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“, с изх. № ЗС-94-Ф-2 от 7.07.2014 г.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-69 от 23.09.2014 г.,
т. 23, е приет и се предлага одобряването му от
главния архитект на СО.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Заявлението е подадено от заинтересовано лице
по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ като собственик на поземлени имоти с
идентификатори 0035.5176.21 и 0035.5176.38, с което е спазена разпоредбата на чл. 135, ал. 1 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на недвижим имот, през който
преминава предвидената с плана улица за достъп
до новосъздадения урегулиран поземлен имот.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта –  сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, допуснато е изработването на проект за ПРЗ и ИПР от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в „Зона за общественообслужващи дейности и
озеленяване в градския район“ („Оз1“) и „Зона за
терени за пътна инфраструктура“ („Тти“) съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвижданията на проекта съответстват на
устройствените показатели, с което е спазено
изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-09-234 от 12.06.1984 г.
Кадастралната карта за района е одобрена
със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за
план за регулация е изработен върху действаща
кадастрална карта.
Предвижда се създаването на нов УПИ I-38
по имотните граници за поземлен имот с идентификатор 0035.5176.38 по смисъла на чл. 17, ал. 1
ЗУТ. Действащата улична регулация е одобрена
със Заповед № РД-50-09-234 от 12.06.1984 г. на гл.
архитект на София.
Новопредвиденият УПИ I-38 – „за обществено
обслужване“, отговаря на изискванията за минимална площ и лице към улица.
С плана за застрояване в новообразувания УПИ
I-38 се предвижда изграждане на свободностоящи
нискоетажни сгради за обществено обслужване.
Предвиденото застрояване се одобрява при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по
отношение на изискуемите разстояния на сградите
до регулационните линии.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Транспортният достъп до нов УПИ е осигурен
чрез улица-тупик, разположена в поземлен имот
с идентификатор 0035.5176.21, също собственост
на заявителя.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
дружества „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД,
„Софийска вода“; „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон София. Приложено е становище на РИОСВ,
СРЗИ – София, Агенция „Пътна инфраструктура“,
Областно пътно управление. Спазен е чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Планът за изменение на регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което
е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
Направеното предложение е законосъобразно,
налице са законовите основания за одобряването
му, в съответствие е изпълнението на Рамковата програма за прилагане на ОУП на СО и не
предвижда изразходване на бюджетни средства
от Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2 във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1
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и ал. 4 и чл. 81, ал. 1, изр. 1 и ал. 3 ЗУТ, устройствена категория по т. 16 и 25 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-69 от 23.09.2014 г., т. 23, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация за
ПИ с идентификатори 00357.5176.21 и 00357.5176.38
от КККР на кв. Кумарица, район „Нови Искър“,
за създаване на нов УПИ I-38 – „за обществено
обслужване“, задънена улица по о.т. 622в  – о.т.
622г от кв. 231а, м. Кв. Кумарица, район „Нови
Искър“, по червените и сините цифри и текст
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
улична регулация по о.т. 622 –  о.т. 622в по кафявите зачерквания съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на м.
Кв. Кумарица, район „Нови Искър“, за създаване
на нов УПИ I-38 – „за обществено обслужване“,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

790

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 380
от 28 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Симеоновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Реконструкция и електрификация на жп линия
Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Димитровград – Харманли, част: Реконструкция на
съществуващи ВЛ 20 kV, гр. Симеоновград, община Симеоновград.
2. Възлага на кмета на общината да проведе
необходимите процедури по съобщаване на решението.

780

Председател:
А. Петров
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22. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 януари 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
4524692
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2810756
Инвестиции в ценни книжа
23267607
Всичко активи:
30603055
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
Задължения към банки
Задължения към правителството
и бюджетни организации
Задължения към други депозанти
Депозит на управление „Банково“
Всичко пасиви:

10775982
8750175
4557464
599295
5920139
30603055

Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 януари 2015 г.
Активи
Злато и други благородни метали
Вземания от правителството
на Република България
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
Дълготрайни материални и
нематериални активи
Други активи
Депозит в управление „Емисионно“
Всичко активи:
Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения:
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал:
Всичко пасиви:

Хил. лв.
39155
0
1584990
147680
9282
5920139
7701246
0
2968111
19289
2987400
20000
4617672
76174
4713846
7701246

Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
792
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с § 52, ал. 7 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98
от 2014 г.), § 52, ал. 5 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66
от 2013 г.), чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 6,
предложение последно и чл. 152, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-3 от 24.01.2015 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-8 от
15.02.2013 г. поради промяна на инвестиционните
намерения за етапно изграждане на „Газопровод
Русе – Гюргево (междусистемна връзка България – Румъния), която ще бъде изградена на те-
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риторията на Република България“, ІV етап – част
А1, част А2 и част Б – „Преход под р. Дунав“, в
землището на гр. Мартен, община Русе, област
Русе. На основание чл. 60, ал. 1 АПК за защита
на особено важни държавни и обществени интереси е допуснато предварително изпълнение на
заповедта. Предварителното изпълнение може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ. Заповедта може
да бъде обжалвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
804
1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4 и чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РС-6
от 6.02.2015 г. за обект: Северна скоростна тангента от км 14+150 до км 14+900 и от км 15+400
до км 16+540 и пътна връзка 2 на пътен възел
„Ботевградско шосе“, в обхвата на одобрения с
Решение № 545 на Столичния общински съвет
от 29.07.2009 г. проект на ПУП – ПРЗ и в границите на собствеността по Решение № 418 от
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет и рехабилитация на съществуващ пътен възел на бул.
Ботевградско шосе. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
893
56. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси в област на висшето образование
8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност
„Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за главен
асистент (Филмово и телевизионно операторство)
и за доцент (Филмово и телевизионно операторство), двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За информация – тел.
9231 243, 9231 275, подаване на документи – ул.
Раковски 108А, ет. 3, стая А 301.
829
43. – Бургаският свободен университет обявява конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
професионално направление 3.6. Право (Криминалистика), със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в университета, Бургас, ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел.
056/900-486.
807
1. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: професори по: професионално направление 5.1 Машинно инженерство,
спец иа л но с т „Ме т р олог и я и ме т р олог и ч но
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осигуряване“ – един, за нуждите на факултет
„Машинно-технологичен“; професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електроснабдяване
и електрообзавеждане“ – един; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един; за нуждите
на факултет „Електротехника, електроника и
автоматика“; професионално направление 3.8.
Икономика, специалност „Политическа икономия“ – един, за нуждите на факултет „Бизнес и
мениджмънт“; професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика (Компютърна графика)“ – един;
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, специалност „Информатика
(Бази от данни)“ – един, за нуждите на факултет „Природни науки и образование“; професионално направление 3.6. Право, специалност
„Криминология“ – един, за нуждите на факултет
„Юри ди ческ и“; доцен т и по: п рофесиона лно
направление 6.1. Растениевъдство, специалност
„Растениевъдство“ – един; професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност
„Системи и устройства за опазване на околната
среда“ – един, за нуждите на факултет „Аграрно-индустриален“; професионално направление
5.1 Машинно инженерство, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за
автоматизирано проектиране“ – един; професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Приложна механика“ – един, за
нуждите на факултет „Машинно-технологичен“;
професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, специалност „Технология и управление на транспорта“ – един;
професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, специалност „Двигатели с вътрешно горене“ – един, за нуждите
на фак ултет „Транспортен“; професиона лно
направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Индустриален мениджмънт“ – един, за
нуждите на факултет „Бизнес и мениджмънт“;
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки, специалност „Информатика
(Компютърна графика и обработка на изображения)“ – един; професионално направление
1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ – двама; професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
нау к и, специа лност „Информатика (Информационни технологии)“ – един, за нуждите на
фак ултет „Природни нау к и и образование“;
професионално направление 3.6. Право, специалност „Граждански процес“ – един, за нуждите
на фак ултет „Юридическ и“; професиона лно
направление 7.5 Здравни грижи, специалност
„Неонатология“ – един; професионално направление 7.5 Здравни грижи, специалност „Социална
медицина и организация в здравеопазването и
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фармацията“ – един; професионално направление 7.5 Здравни грижи, специалност „Методика
на обучението по здравни грижи (Медицинска
сестра)“ – един; професионално направление
7.4. Обществено здраве, специалност „Ерготерапия“ – един; професионално направление 7.4.
Обществено здраве, специалност „Анатомия,
хистология и цитология“ – един; професионално
направление 7.5 Здравни грижи, специалност
„Анестезиология и интензивно лечение“ – един,
за нуждите на факултет „Обществено здраве и
здравни грижи“; главни асистенти по: професионално направление 3.8. Икономика, специалност
„Политическа икономия“ – един; професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
специалност „Организация и управление на
производството“ – един, за нуждите на факултет
„Бизнес и мениджмънт“; редовна докторантура по
професионално направление 3.7. Администрация
и управление; докторска програма „Социално
управление“ – една, всички конкурси със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – Кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет
1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
783
43. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че е издадена Заповед за
отчуждаване № СО15-РД-40-9 от 19.01.2015 г. на
кмета на Столична община (на основание чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1
ЗОС) на незастроена реална част от ПИ 1528,
кв. 11, м. НПЗ Хладилника – Витоша, с площ
на частта, подлежаща на отчуж даване – 158
кв. м. Липсват данни за собственика на част
от посочения имот, попадащ в улица и в обект:
„Изграждане на Метростанция 12 – в участъка
от бул. Черни връх до ул. Сребърна“, съгласно
влязъл в сила ПУП/ЗРП на м. НПЗ Хладилника – Витоша, одобрен с Решение № 326 по
протокол № 42 от 27.06.2013 г. на СОС.
826
44. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че е издадена Заповед за
отчуждаване № СО15-РД-40-10 от 19.01.2015 г. на
кмета на Столична община (на основание чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС)
на незастроена реална част от ПИ 249, кв. 3, м.
НПЗ Хладилника – Витоша, с площ на частта,
подлежаща на отчуждаване – 293 кв. м. Липсват
данни за собственика на частта от посочения
имот, попадаща в улица и в обект: „Изграждане
на Метростанция 12 – в участъка от бул. Черни
връх до ул. Сребърна“, съгласно влязъл в сила
ПУП/ЗРП на м. НПЗ Хладилника – Витоша,
одобрен с Решение № 326 по протокол № 42 от
27.06.2013 г. на СОС.
827
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2. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – Трасе на кабел
за ел. захранване на обект „Хотел, заведение за
хранене“ в ПИ 047097, местност Старите ливади,
землище с. Габарево, община Павел баня. Ел.
захранването ще се осъществи от най-близкия
стоманобетонов стълб № 30 към въздушен ел.
провод 20 kV „Търничени“ до новопроектиран
трафопост (МКТТ), разположен в имота. Трасето
ще преминава през имоти – общинска собственост,
ПИ 047141 – н.т.п. – за селскостопански, горски
ведомствен път, с дължина на трасето 10,20 л. м
и сервитут 21,40 кв. м; през ПИ 047147 – н.т.п. – за
селскостопански, горски ведомствен път, с дължина на трасето 422,40 л. м и сервитут 845,40 кв. м.
Проектът се намира в Община Павел баня, ул.
Освобождение 15, ет. 2, стая № 9, и може да се
прегледа от заинтересованите лица всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
805

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба
на Николай Стоянов Донков от с. Мусомище,
община Гоце Делчев, против комплексен проект
за инвестиционна инициатива за УПИ VІІ, кв.
60 по плана на с. Мусомище, съдържащ Заповед № 924 от 27.10.2014 г. на кмета на община
Гоце Делчев и Разрешение за строеж № 167 от
27.10.2014 г. на главния архитект на община Гоце
Делчев, е образувано адм. дело № 859/2014 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 02.04.2015 г. от 10 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: а. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в. 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; г. номер на
делото; д. акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; е. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; з. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
875
Варненският районен съд, гражданска колегия,
ХХХ състав, призовава Наталия Юриевна Иванова
с последен адрес: неизвестен, да се яви в съда на
12.02.2015 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 10088/2014 г., заведено от Веселин Николаев
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Кочев, по чл. 127, ал. 2 и чл. 143 СК, за връчване
на искова молба. Ответницата да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
800
Плевенският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество обявява, че
е образувано гр. д. № 1130/2014 г. по постъпило
мотивирано искане по чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество със седалище в София (мотивираното
искане има действие на искова молба) против
ответниците Иван Станев Маринов, Иванка
Маринова Маринова и Горан Иванов Станев за
отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 391 683, 52 лв.:
І. От ответника Иван Станев Маринов на
основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и
чл. 62 ЗОПДНПИ:
– сумата от продажбата на дружествени дялове на „Развитие – Стройпетрол“ – ЕООД, ЕИК
114678275, в размер 5000 лв.
ІІ. От ответниците Иван Станев Маринов и
Иванка Маринова Маринова на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 и 4 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
– 13 бр. монети от жълт метал с диаметър 33
мм – 34,19 г, както следва: 33,50 г, 33,58 г, 33,56 г,
32,85 г, 33,67 г, 33,57 г, 33,60 г, 33,71 г, 33,57 г,
33,35 г, 33,68 г, 32,53 г – 22 карата, общо 435,36 г,
т.е. 684,13 г – 14 карата;
– 24 бр. монети от жълт метал с диаметър 26
мм – 17,90 г, 18,04 г, 17,27 г, 16,83 г, 16,45 г, 16,49 г,
16,34 г, 16,07 г, 18,29 г, 16,37 г, 16,40 г, 16,86 г,
16,34 г, 17,24 г, 17,99 г, 16,36 г, 17,31 г, 17,07 г,
16,40 г, 17,08 г, 16,80 г, 17,11 г, 16,79 г, 16,37 г – 22
карата, общо – 406,17 г, т.е. 638,26 г – 14 карата;
– кожена гривна със стилизирани изображения – 3 бр. (Версаче, с кожа) – 14 карата, 92,68 г;
– 1 бр. синджир от жълт метал с неправилна
оплетка и дължина 70 см – 14 карата, 212,20 г;
– 1 бр. синджир от жълт метал с пръстовидна плетка и дължина 46 см – 18 карата, 41,82 г,
т.е. 56,75 г – 14 карата;
– 4 бр. пръстени от жълт метал – 3 бр. с
бял камък – голям – 21,71 г, среден – 9,81 г, малък – 9,18 г, и 1 бр. с черен камък – 9,50 г – 14
карата, общо – 50,20 г;
– 2 бр. обеци тип висулки от жълт метал и
три комплекта, завършващи с полумесец – 14
карата, 10,24 г;
– 1 бр. висулка от жълт метал с неправилна
форма и надпис на семитски език – 14 карата,
2,15 г;
– 1 бр. пръстен – детски, от жълт метал, без
камъни – 18 карата, 1,20 г, т.е. 1,54 г – 14 карата;
– 1 бр. висулка с разположен в центъра камък, наподобяващ перла, и малки камъни по
периферията – 14 карата, 3,08 г;
– 8 бр. гривни от жълт метал със стилизирани
изображения на листа и 1 бр. пръстен от жълт
метал с елипсовидна горна част, инкрустиран с
камъни, мека гривна от жълт метал – 14 карата,
общо – 173,39 г;
– 80 бр. златни пендари с диаметър f 4 с
човешки (мъжки) образ с надпис около образа
„FR ANC.IOS.I.D.G.AVSTRIAE IMPER ATOR“, от
другата страна на пендарата има изобразен герб,
около герба надпис „HVNGAR.BOHEM.GAL.C4C
LOD.ILL.REX.A.A.1915“, от които 26 бр. от тях са
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пробити в горната част, като три от общия брой
са с халки, а други две също от общия брой са с
остатъци от халки, с общо тегло 1116,80 г – 23,65
карата, т.е 1886,59 г – 14 карата;
– общата сума в размер 3410,96 лв., равняващи
се на 1744 евро, получена от Иванка Маринова
Маринова чрез системата за бързи разплащания
Western Union към „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, от трети лица;
– общата сума в размер 81 218,30 лв., равняващи се на 62 835 щатски долара, получена от
Иванка Маринова Маринова чрез системата за
бързи разплащания Western Union към „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, от трети лица;
– общата сума в размер 7420 лв., получена от
Иван Станев Маринов чрез системата за бързи
разплащания Western Union към „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, от трети лица;
– общата сума в размер 2014,50 лв., равняващи се на 1030 евро, получена от Иван Станев
Маринов чрез системата за бързи разплащания
Western Union към „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, от трети лица;
– общата сума в размер 32 701,64 лв., равняващи се на 23 200 щатски долара, получена от
Иванка Маринова Маринова чрез системата за
бързи разплащания Western Union към „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, от трети лица;
– общата сума в размер 7457,58 лв., равняващи се на 3813 евро, получена от Иванка
Маринова Маринова чрез системата за бързи
разплащания Western Union към „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, от трети лица;
– сумата в размер 445,11 лв., равняващи се на
300 щатски долара, получена от Иванка Маринова
Маринова чрез системата за бързи разплащания
Western Union към „Сосиетеженерал Експресбанк“ – АД, от трето лице;
– сумата в размер 410,72 лв., равняващи се на
210 евро, получена от Иванка Маринова Маринова
чрез системата за бързи разплащания Western
Union към „Сосиетеженерал Експресбанк“ – АД,
от трето лице;
– сумата в размер 2560,78 лв., равняващи
се на 1700 щатски долара, получена от Иванка
Маринова Маринова чрез системата за бързи
разплащания MONEY GRAM към „УниКредит
Булбанк“ – АД, от трето лице.
ІІІ. От ответника Горан Иванов Станев на
основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ:
– лек автомобил марка „Рено 19“ с рег. № ЕН
4666 ВА, рама VF1D53Y0513513514699, с двигател
№ F3PE708C005456, собственост на Горан Иванов
Станев.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху гореописаното имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 2.06.2015 г. от 13 ч.
797
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е
образувано гр. д. № 1050/2014 г. по предявено на
10.11.2014 г. мотивирано искане (искова молба),
вписано на 11.11.2014 г. в СВ при АВ – гр. Червен
бряг, от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество – София, против Галин
Генов Симеонов, Галя Иванова Филева и „Черно
и бяло“ – ООД, гр. Червен бряг, представлявано
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от управителя Галя Иванова Филева, за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 112 816,97 лв.:
От Галин Генов Симеонов и Галя Иванова Филева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.):
– 1 / 2 идеална част от нива с площ 6,027
дка, трета категория, местност Старите гробища, имот № 093013 с граници и съседи: имот
№ 000324 – полски път на Община Червен бряг,
имот № 093012 – нива на Филип Цеков Врачански,
имот № 093014 – нива на насл. на Ангел Петков
Йотов, имот № 000325 – полски път на Община
Червен бряг;
– 1/2 идеална част от нива с площ 5 дка, трета
категория, местност Тръпката, имот № 103082 с
граници и съседи: имот № 000249 – полски път
на Община Червен бряг, имот № 103083 – нива
на Мария Ненчова Митова, имот № 103010 – нива
на наследници на Тодор Нанков Илиев, имот
№ 103014 – нива на наследници на Куно Иванов
Кунов; имотът е образуван от имот № 103009;
– 1/2 идеална част от нива с площ 10,500 дка,
трета категория, местност Рудината, имот № 119080
с граници и съседи: имот № 000354 – полски път
на Община Червен бряг; имот № 119081 – нива на
Мария Ненчова Митова; имот № 119037 – нива
на насл. на Димитър Димитров Вълчев, имот
№ 119036 – нива на държавен поземлен фонд;
имот № 119079 – нива на Симеон Милков Петков;
имотът е образуван от имот № 119034;
– 1/2 идеална част от имот № 188039 по картата на възстановената собственост на землището
с площ 4 дка, представляващ залесена горска
територия, намиращ се в местността Буков дол,
с граници и съседи: имот № 188057 – залесена
територия на Мария Ненчова Митова, имот
№ 188024 – залесена територия на наследници на
Цветко Николов Гергов, имот № 188032 – залесена територия на наследници на Васил Иванчов
Цветков, имот № 188029 – залесена територия
на наследници на Коцо Нинов Коцов, имот
№ 188025 – залесена територия на наследници на
Иван Симеонов Ганов, имот № 188026 – залесена
територия на Петко Петров Топчийски, имот
№ 188031 – залесена територия на наследници на
Цветко Давидов Цветков; имотът е образуван от
имот № 188030;
– 1/2 идеална част от имот № 190017 по картата
на възстановената собственост на землището с
площ 3,899 дка, представляващ широколистна
гора, намиращ се в местността Буков дол, с
граници и съседи: имот № 190018 – широколистна гора на Симеон Милков Петков, имот
№ 188020 – залесена територия на МЗГ – ДЛ,
имот № 190016 – широколистна гора на Мария
Ненчова Митова, имот № 000400 – дере, овраг,
яма на Община Червен бряг;
– 1/2 идеална част от нива с площ 3 дка, трета
категория, местност Горгос, имот № 023025 с граници и съседи: имот № 023013 – нива на Марин
Цветков Геновски, имот № 000241 – полски път
на Община Червен бряг, имот № 023024 – нива на
Симеон Милков Петков, имот № 023011 – пасище,
мера, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 183014 – широколистна гора на насл. на Петко Цветанов
Недялков; имотът е образуван от имот № 023012;
– 1/2 идеална част от нива с площ 4,600 дка,
трета категория, местност Друма, имот № 071028 с
граници и съседи: имот № 071011 – нива на насл.
на Тодор Атанасов Пеев, имот № 071010 – нива
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на насл. на Никола Димитров Николов, имот
№ 175005 – широколистна гора на насл. на Йото
Илиев Цековски, имот № 175006 – широколистна
гора на МЗГ – ДЛ, имот № 00029 – полски път
на Община Червен бряг, имот № 071028 – нива
на Галин Генов Симеонов, имот № 071012 – нива
на насл. на Иванчо Кънчов Мишовски; имотът
е образуван от имот № 071026;
– 1/2 идеална част от имот № 183012 по картата
на възстановената собственост на землището с
площ 2,296 дка, представляващ широколистна
гора, намиращ се в местността Сульов дол, с
граници и съседи: имот № 000222 – полски път
на Община Червен бряг, имот № 230007 – нива
на насл. на Петко Георгиев Христов, имот
№ 183013 – широколистна гора на насл. на Иванчо Вълов Йотов, имот № 183014 – широколистна
гора на насл. на Петко Цветанов Недялков, имот
№ 183011 – широколистна гора на насл. на Въта
Стоянова Илиева.
От Галин Генов Симеонов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 1700 лв., представляваща
номиналната стойност на дружествените дялове,
притежавани от Галин Генов Симеонов в капитала на „Черно и бяло“ – ООД, ЕИК 114629627;
– сумата в размер 7107,43 лв., преминала по
депозит в австрийски шилинги в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Галин Генов
Симеонов;
– сумата в размер 22,90 лв., представляваща
начислени лихви по депозит в австрийски шилинги
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Галин Генов Симеонов;
– сумата в размер 6159,03 лв., преминала по депозит в евро в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД,
с титуляр Галин Генов Симеонов;
– сумата в размер 22,90 лв., представляваща
начислени лихви по депозит в евро в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Галин Генов
Симеонов;
– сумата в размер 63 937,55 лв., преминала по
депозит в щатски долари в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Галин Генов Симеонов;
– сумата в размер 3384,98 лв., представляваща
начислени лихви по депозит в щатски долари в
„Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Галин Генов Симеонов;
– сумата в размер 175 лв., представляваща
вноски на каса по сметка в левове с IBAN BG
90 BPBI 7923 4067 5423 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Галин Генов Симеонов;
– сумата в размер 416,10 лв., представляваща
вноски на каса по спестовна сметка в щатски
долари с IBAN BG 37 BPBI 7923 4167 5423 01 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Галин
Генов Симеонов;
– сумата в размер 2456,89 лв., представляваща
вноски на каса по депозитна сметка в щатски
долари в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Галин Генов Симеонов;
– сумата в размер 26,81 лв., представляваща
начислени лихви по депозитна сметка в щатски
долари в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Галин Генов Симеонов;
От Галин Генов Симеонов на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 8600 лв. от продажбата
на апартамент № 17 в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, жил. бл. № 7/70, вх. А, ет. 5, състоящ се
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от две стаи, кухня, баня с тоалетна, със застроена площ 58,53 кв. м при съседи: север – двор,
юг – двор, запад – коридор, отгоре – ап. № 21,
отдолу – ап. № 13, заедно с избено помещение
№ 17 с полезна площ 3,33 кв. м при съседи:
север – коридор, юг – коридор, запад – двор,
ведно с 1,012 % идеални части от общите части
на сградата и от отстъпеното право на строеж,
върху държавно дворно място;
– сумата в размер 9100 лв. от продажбата
на апартамент № 4 в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, жил. бл. № 3/70, вх. Г, построен в парцел
9, стр. кв. 70 по плана на гр. Червен бряг, който
апартамент се състои от две стаи, кухня, баня и
тоалетна, със застроена площ 58,53 кв. м заедно
с прилежащото към него избено помещение № 4
с полезна площ 3,17 кв. м и съответно 0,682 %
идеални части от общите части на сградата, при
граници на жилището: на изток – ап. № 6 от вх. В,
на юг – двор, на север – двор, на запад – коридор,
отгоре – ап. № 1, и граници на избеното помещение: на запад – коридор, на север – двор, на
юг – коридор.
От Галя Иванова Филева на основание чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 1700 лв., представляваща
номиналната стойност на дружествените дялове,
притежавани от Галя Иванова Филева в капитала
на „Черно и бяло“ – ООД, ЕИК 114629627;
– сумата в размер 4000 лв., преминала по депозит в левове в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД,
с титуляр Галя Иванова Филева;
– сумата в размер 10,31 лв., представляваща
начислени лихви по депозит в левове в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Галя
Иванова Филева,
както и да осъди ответниците да заплатят
направените разноски по настоящото дело и
юрисконсултското възнаграждение.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху процесното имущество, е
най-късно в първото заседание, което е насрочено
за 8.06.2015 г. от 10 ч.
798
Врачанският окръжен съд с решение № 12
от 24.01.2015 г. по т. № 94/2013 г. на ВОС обявява сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“, БУЛСТАТ 000190884, в несъстоятелност; постановява прекратяване дейността на
сдружението; постановява обща възбрана и запор
върху имуществото на сдружение „Туристическо
дружество Веслец – Враца“; прекратява правомощията на органите на длъжника да управляват
и да се разпореждат с имуществото, включено в
масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на имуществото, включено
в масата на несъстоятелността, и разпределение
на осребреното имущество.
806
Шуменският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Еър Пропърти Девелопмънт“ – АД (в несъстоятелност),
ЕИК 200958720, за насрочено съдебно заседание
за 11.03.2015 г. от 14 ч. по т. д. № 278/2014 г. по
описа на ШОС, образувано по искане на Ториър
Партнърс Лимитид за отмяна на решения на
събрания на кредиторите от 15.04.2014 г. по т. д.
№ 730/2013 г. по описа на ШОС.
782
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българската
федерация по ММ А – София (БФММ А), на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете или упълномощени
представители на 21.03.2015 г. в 12 ч. на адрес
София, ул. Лайош Кошут 36, партер, при следния
дневен ред: 1. изменения в устава на БФММА;
2. освобождаване и назначаване на членове на
управителния съвет на БФММА; 3. разглеждане
на постъпили молби за приемане/напускане на
членове на федерацията. Материалите по посочения дневен ред са на разположение на членовете
в офиса на федерацията на адрес – София, район
„Витоша“, ул. Панорамен път 34. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Пълномощниците на членовете
се легитимират с лична карта и пълномощно.
821
Софийският градски съд на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 32, ал. 2 от устава на сдружение
„Научно-технически съюз Благоевград“ свиква
общо събрание на сдружение „Научно-технически
съюз Благоевград“ по искане на повече от една
трета от членовете на сдружението на 22.03.2015 г.
в 9 ч. в София, ул. Солунска 58Б, партер, при
следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност председателя на сдружението и избиране
на нов председател за срок 5 години; проект за
решение: освобождава от длъжност председателя
на сдружението и избира нов председател за срок
5 години, избран със съответното мнозинство от
присъстващите на събранието членове и по направени от същите предложения; 2. освобождаване
от длъжност членовете на управителния съвет и
избор на нов управителен съвет за срок 5 години;
проект за решение: освобождава от длъжност
членовете на управителния съвет и избира нов
управителен съвет за срок 5 години, избран със
съответното мнозинство от присъстващите на
събранието членове и по направени от същите
предложения; 3. приемане на нов устав; проект
за решение: приема нов устав по предложен от
членовете на общото събрание проект.
828
1. – Управителният съвет на сдружение „Сговор за демократична алтернатива“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 24.03.2015 г. в 13 ч. в седалището на сдружението в София, бул. Христо
Ботев 48, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението за периода
до 30.01.2015 г.; 2. освобождаване на настоящия
управителен съвет; 3. избор на нов управителен
съвет; 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.
820
1. – Управителният съвет на Организацията
на Таласемиците в България (ОТБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 26.01.2015 г.
свиква общо събрание на 28.03.2015 г. в 14 ч. във
Варна, парк-хотел „Персей“, местност Св. Никола,
спирка Студентска, при следния дневен ред: 1.
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отчет на дейността на сдружението за 2014 г.; 2.
финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 3. обсъждане и приемане на програма за развитие на
сдружението през 2015 г.; 4. приемане на бюджет
на сдружението за 2015 г.; 5. промяна на чл. 15
от устава на сдружението; 6. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на ОТБ
при липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред, ако присъстват не по-малко от десет
членове. Ако присъстващите са по-малко от десет,
то управителният съвет ще насрочи ново общо
изборно събрание.
830
1. – Управителният съвет на Браншовия съюз
за стопанска инициатива в транспорта, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на дружеството на 31.03.2015 г. в 14 ч.
в София, ул. Суходол 13, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството; 2. освобождаване от отговорност на досегашния управителен
съвет и избор на нов управителен съвет. Поканват
се всички членове на дружеството да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
16.04.2015 г. в 14 ч. на същото място и при същия
дневен ред и предложения за решения.
831
6. – Управителният съвет на Българската
федерация по спелеология, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете му на 4.04.2015 г. в
10,30 ч. в София, бул. В. Левски 75, залата на ет. 5
в Спортната палата, при следния дневен ред: 1.
утвърждаване на сдружение „Пещерно спасяване“
за член БФСп; 2. обсъждане и приемане на отчет
на УС на БФСп за 2014 г.; 3. обсъждане и приемане на финансов отчет за 2014 г.; 4. приемане
на бюджет и календарен план за 2015 г.; 5. приемане на промени в устава на БФСп; 6. промени
в управителния съвет на БФСп; 7. обсъждане на
организационни въпроси; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлата с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото
и членове да се явят.
801
28. – Изпълнителното бюро на Българския
олимпийски комитет (БОК), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 32 от устава на БОК свиква редовно отчетно общо събрание на БОК на
7.04.2015 г. в 11 ч. в София, грандхотел „София“, ул.
Гурко 1, зала „София“, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на БОК
през периода април 2014 г. – март 2015 г.; 2. приемане на счетоводния отчет и доклада на одитора
за 2014 г.; 3. приемане доклада на контролния
съвет за периода април 2014 г. – март 2015 г.; 4.
приемане на програма за дейността на БОК за
2015 г.; 5. приемане на бюджет на БОК за 2015 г.;
6. разни. Поканват се всички членове на БОК
да участват в общото събрание. Регистрацията
на членовете на БОК започва на 7.04.2015 г. от
10 ч. и приключва в 11 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете
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на БОК в деловодството на БОК по адреса на
управление в София, ул. Ангел Кънчев 4, от 10
до 16 ч. всеки работен ден.
793
28. – Управителният съвет на Съюза на математиците в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ, чл. 5, ал. 2 от устава на съюза и решение на УС (протокол № 1 от 1.02.2015 г.) свиква
общо събрание на съюза на 7.04.2015 г. в 11 ч. в
мултимедийната зала „Акад. Стефан Додунеков“
на Института по математика и информатика при
БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 8, София, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС
на СМБ за 2014 г.; 2. приемане финансовия отчет
на СМБ за 2014 г.; 3. приемане финансовия план
на СМБ за 2015 г.; 4. разни.
823
1. – Управителният съвет на сдружение „Център за психологически изследвания“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 7.04.2015 г. в 17 ч. в София 1000, ул. Г. С. Раковски 112, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността за 2014 г.; 2. приемане на
тригодишен план за дейността на сдружението – проекти, програми, инициативи, кампании,
медийни блокове; 3. приемане на тригодишен
финансов план за дейността на сдружението; 4.
приемане на дългосрочна стратегия за дейността
на „Център за психологически изследвания“; 5.
промяна на устава на ЦПИ; 6. актуализиране на
състава на управителния съвет на Центъра за
психологически изследвания; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
740
2. – Управителният съвет на сдружение „Център за психологически увреждания“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 8.04.2015 г. в 17 ч. в София 1000, ул. Г. С. Раковски 112, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността за 2014 г.; 2. приемане на
тригодишен план за дейността на сдружението – проекти, програми, инициативи, кампании,
медийни блокове; 3. приемане на тригодишен
финансов план за дейността на сдружението; 4.
приемане на дългосрочна стратегия за дейността
на Центъра за психологически увреждания; 5.
промяна на устава на ЦПУ; 6. актуализиране на
състава на управителния съвет на Центъра за
психологически увреждания; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
741
2. – Управителният съвет на сдружение „Движение на хората с увреждания“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
9.04.2015 г. в 17 ч. в София 1000, ул. Г. С. Раковски
112, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността за 2014 г.; 2. приемане на тригодишен
план за дейността на сдружението – проекти,
програми, инициативи, кампании, медийни блокове; 3. приемане на тригодишен финансов план
за дейността на сдружението; 4. приемане на
дългосрочна стратегия за дейността на сдружение
„Движение на хората с увреждания“; 5. промяна
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на устава на ДХУ; 6. актуализиране на състава
на управителния съвет на сдружение „Движение
на хората с увреждания“; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
742
1. – Управите л ят на „Сдру жение Д жони
Спорт“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 10.04.2015 г. в 10 ч. в офиса на сдружението в
София, ж.к. Младост 3, бл. 317, вх. 2, ет. 1, ап. 24,
при следния дневен ред: 1. смяна на адреса на
управление на сдружението; 2. избор на нов управител и определяне на мандата му; 3. промяна на
свикването на общото събрание на сдружението;
4. промяна на устава на сдружението във връзка
с направените промени; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
846
1. – Управителният съвет на Дружеството за
приятелство „България – Азербайджан“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от
устава на дружеството свиква редовно общо съб
рание на членовете на 16.04.2015 г. в 10,30 ч. на
адрес: София, бул. Тодор Александров 137, ет. 4,
офис 11, при следния дневен ред: 1. проект за
приемане на решение за освобождаване на член
на УС и първи зам.-председател; 2. проект за
приемане на решение за изменение на устава на
дружеството; 3. проект за приемане на решение
за избор на контрольор; 4. проект за приемане на
решение за приемане на нов член на дружеството;
5. проект за приемане на решение за избиране
на нов член на УС и зам.-председател на дружеството; 6. организационни въпроси.
836
11. – Управителният съвет на сдружение „Българска браншова асоциация пътна безопасност“
(ББАПБ), София, на основание чл. 24, ал. 1 от
устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 16.04.2015 г. в 10,30 ч.
в София, хотел „Централ Хотел Форум“, зала
„Централ“, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет на УС за дейността на ББАПБ
за 2014 г.; 2. приемане на годишния отчет на КС
за дейността на ББАПБ за 2014 г.; 3. приемане на
годишния финансов отчет на ББАПБ за 2014 г.;
4. приемане на бюджета на ББАПБ за 2015 г. по
представен от УС проект за бюджет; 5. овластяване на председателя на УС на сдружението или
упълномощено от него лице да подаде всички
необходими документи за обявяване на приетите
актове в ЦРЮЛНЦ при Министерството на правосъдието; 6. други. На събранието членовете – юридически лица, се представляват от законните им
представители или от изрично упълномощено
от тях лице с писмено пълномощно (без нотариална заверка). Представителите на членовете се
легитимират с изрично писмено пълномощно и
документ за самоличност. Писмените материали
във връзка със събранието ще бъдат на разположение на членовете в седалището на сдружението в
София, ул. Бесарабия 114, и в регионалния офис в
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Пловдив, район „Южен“, Околовръстен път, кв.
Коматево, имот № 15006, и при поискване ще
бъдат предоставени на всеки член безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 25 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред колкото и членове
да се явят.
822
1. – Съветът на регионите на Политическа
партия „Българска нова демокрация“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно устава на ПП БНД свиква
редовен конгрес на 18.04.2015 г. в 11 ч. в София,
бул. Цар Освободител 4, комплекс „България“, зала
„Десислава“, при следния дневен ред: 1. отчет на
Централния изпълнителен съвет на ПП БНД; 2.
приемане на отчета на Централния изпълнителен
съвет на ПП БНД; 3. отчет на Контролния съвет
на ПП БНД; 4. приемане на отчета на Контролния
съвет на ПП БНД; 5. приемане на изменение в
устава на ПП БНД; 6. избор на председател на ПП
БНД; 7. избор на Централен изпълнителен съвет
на ПП БНД; 8. избор на Контролен съвет на ПП
БНД. Съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава
на ПП БНД при липса на кворум конгресът се
провежда един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и е законен независимо от
броя на присъстващите делегати.
727
5. – Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на камарата на 22.04.2015 г. в 11 ч.
в София, Централ Хотел Форум, бул. Цар Борис
ІІІ № 41, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на управителния съвет
за 2014 г.; 2. приемане на отчета за дейността
на контролния съвет за 2014 г.; 3. приемане на
бюджета на камарата за 2015 г.; 4. промени в устава; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно при същия дневен ред и място. Материалите по дневния ред са на разположение на
всички членове в офиса на камарата.
802
1. – Управителният съвет на спортен клуб
„Таекуон-До Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 3.04.2015 г. в 10 ч. в
спортен център на ПФОЕ МОЛ, Варна, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за 2014 г.; 2. насоки за дейността през 2015 г.;
3. избор на нов управителен съвет.; 4. избор на
нов председател на сдружението; 5. приемане на
промени в устава; 6. разни. Поканват се всички
членове на клуба да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
808
72. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на корабопритежателите“ (браншова организация), Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.04.2015 г. в
11 ч. в офиса на „Параходство БМФ“ – АД, Вар
на, бул. Приморски 1, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността през 2014 г.;
2. приемане на план-програма за дейността през
2015 г.; 3. приемане на бюджет за 2015 г.; 4. други.
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При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Всички материали по
дневния ред на събранието са на разположение
на членовете в офиса на БАК във Варна, бул.
Приморски 1.
848
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Юнак – Аспарухово“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 6.04.2015 г. в 14 ч. във
Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38, храм „Св. Цар
Борис“, при следния дневен ред: 1. прекратяване
на ЮЛНЦ; 2. избор на ликвидатор и определяне
срока на ликвидацията; 3. други по ликвидацията. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
749
1. – Управителният съвет на МКБ „Царевец – Етър 93“, Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо изборно
събрание на сдружението на 25.03.2015 г. в 17,30 ч.
в залата по борба във Велико Търново, ул. Филип Тотю 18, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на клуба за дейността му през 2014 г.; 2.
избор на нов УС на МКБ „Царевец – Етър 93“; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
833
1. – Управителният съвет на „Сдружение за
социална подкрепа, развитие и бизнес реализация
на личността – „Диона“, Враца, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 15, ал. 1 от устава
на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 20.03.2015 г. в 13 ч. в седалището на
сдружението: Враца, ул. Ангел Грамчев 1, ап. 11,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за изминалия едногодишен период; 2.
финансов отчет на сдружението за изминалия
едногодишен период; 3. приемане на Гергана
Милчева Георгиева и Ирена Миткова Шиндарска
за членове на сдружението; 4. освобождаване на
Димитрина Веселинова Тинчева и Нели Тодорова
Кръстева като членове на сдружението; 5. промяна
в адреса на управление; 6. приемане на нов устав.
847
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Раковски“, Ивайловград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 и чл. 23, ал. 5, т. 3 от устава на клуба свиква общо събрание на клуба на
8.04.2015 г. в 18 ч. в Клуба на ловеца, Ивайловград,
ул. Георги Димитров 46, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението за 2014 г.; 2. отчет за дейността на
контролния съвет за 2014 г. и финансов отчет за
същата година; 3. приемане на бюджета на Футболен клуб „Раковски“ за 2015 г.; 4. определяне
на размера на членския внос във Футболен клуб
„Раковски“ за 2016 г.; 5. разни. Поканват се всички членове да присъстват на общото събрание.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на клуба. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 19, ал. 1 от устава на клуба общото събрание
ще се проведе от 19 ч. същия ден на същото място
и при същия дневен ред колкото и членове да
са регистрирани.
748
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1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Културно-просветно дружество на
каракачаните – Мъглиж“, Мъглиж, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава на сдружението
свиква годишно общо събрание на сдружението
на 21.03.2015 г. в 17,30 ч. в клуба на „КПДК Мъглиж“ в Мъглиж, ул. Иван Вазов 5, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
сдружението за периода 01.2014 г. – 12.2014 г.;
2. отчетен доклад на ревизионната комисия за
периода 01.2014 г. – 12.2014 г.; 3. приемане отчета
за дейността на председателя и УС и доклада на
ревизионната комисия за 2014 г.; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
832
26. – Управителният съвет на Регионална
лозаро-винарска камара „Тракия“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 26.03.2015 г. в 14 ч. в Пловдив,
ул. Капитан Райчо 50, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на РЛВК „Тракия“ за
2014 г.; 2. проектобюджет за 2015 г.; 3. промени в
устава – промени в състава на УС; 4. приемане и
освобождаване на членове на РЛВК „Тракия“; 5.
отчетен доклад за дейността на РДК при РЛВК
„Тракия“ за 2013/2014 г.; 6. избор на членове на
РДК на РЛВК „Тракия“ – нов мандат; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия девен ред независимо
от броя на явилите се членове.
849
48. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските парашутисти“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.04.2015 г. в 10 ч. в залата на ресторант
„Еливанто“ в Пловдив, кв. Гагарин, ул. Огражден
10, при следния дневен ред: 1. приемане на годишните отчети за дейността на сдружението и КС;
2. приемане на основните насоки, програмата за
действие и бюджета на сдружението за 2015 г.; 3.
утвърждаване приема на членове на сдружението
от УС през 2014 г. и графика за извършване на
цялостни проверки на УС от КС през 2015 г.;
4. попълване на овакантени места в комисията
по етика на сдружението; 5. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с 1 час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и ще се проведе
колкото и членове да се явят.
767
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение с нестопанска цел
Водолазен клуб – Марина“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
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членовете на сдружението на 20.04.2015 г. в 10 ч. в
Пловдив, ул. Братя Шкорпил 12, ет. 5, ап. 15, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членове
на сдружението и приемане на нови членове; 2.
освобождаване на членове на управителния съвет
и избор на членове на управителния съвет на
сдружението; 3. приемане на нов устав на сдружението; 4. отчет за дейността на сдружението
през 2014 г.; 5. финансов отчет на сдружението за
2014 г.; 6. разни. По предложение в дневния ред
могат да се влючват за обсъждане и решаване
и други въпроси. Канят се всички членове или
писмено упълномощени техни представители
да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
809
1. – Управителният съвет на Фондация „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от учредителния акт
свиква общо събрание на 15.04.2015 г. в 11 ч. и 30
мин. в Свищов, ул. Ем. Чакъров 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за
дейността през 2014 г. и годишен финансов отчет
за 2014 г.; 2. приемане на бюджет на фондацията
за 2015 г.; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч. и 30 мин., на същото място и
при същия дневен ред.
794
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Плаково в бъдеще“, с. Плаково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 24.04.2015 г. в 17 ч. в
сградата на кметство с. Плаково при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
на сдружението чрез ликвидация; 2. определяне
на начална дата на ликвидацията; 3. определяне
на срок на ликвидацията; 4. приемане на първоначален ликвидационен отчет и баланс; 5.
избор и назначаване на ликвидатор (физическо
лице). При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
784
Христинка Танова Боянкинска – ликвидатор
на фондация „Витгенщайн“, София, в ликвидация по ф.д. № 2845/2004 г., на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
810

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

