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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм.,
бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11
на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и
114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88
и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от
2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от
2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г. и бр. 47 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) Лечебните заведения могат да предоставят интегрирани здравно-социални услуги
по реда на глава четвърта, раздел Iа от Закона
за здравето.“
§ 2. В чл. 2а, ал. 1 думите „медицински
училища“ се заменят с „училища“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „деца“ се добавя
„центровете за комплексно обслужване на
деца с увреждания и хронични заболявания“
и се поставя запетая.
2. В ал. 5 след думата „дейности“ се поставя
запетая и думите „и разходваните ресурси и
анализ на дейността на лечебните заведения“
се заменят с „ресурсите на лечебните заведения
и анализ на дейността им“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Лечебните заведения
осъществяват дейността си“ се заменят с
„Дейност та на лечебните заведения и на
медицинските и другите специалисти, които
работят в тях, се осъществява“.
2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране и обмен на
информация, както и здравноинформационни
стандарти, утвърдени с наредба на министъра
на здравеопазването.“
3. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Структурата и съставът на информационните
звена се определят с наредбата по ал. 2.“
4. В ал. 6 след думите „по aл. 1“ се добавя
„и 2“.
§ 5. В чл. 8, ал. 2 се създава изречение
второ: „Диагностично-консултативните центрове могат да откриват допълнително до още
5 легла за наблюдение и лечение до 48 часа
за целите на провеждани от тях клинични
изпитвания на лекарствени продукти по реда
на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „долекуване и“ се заличават;
б) в т. 4 думата „долекуване“ и запетаята
след нея се заличават.
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя
„всяко от следните направления“;
б) в т. 1 думите „дентална медицина и
фармация“ се заменят с „и/или дентална медицина и/или фармация“;
в) в т. 2 думите „по здравни грижи, както
и на студенти от всички видове медицински
колежи“ се заменят с „на студенти по специалности от професионално направление
„Здравни грижи“;
г) в т. 3 думите „и лица, завършили медицински колеж“ се заличават.
§ 7. В чл. 10 се създава т. 4а:
„4а. център за комплексно обслужване на
деца с увреждания и хронични заболявания.“
§ 8. В чл. 17, ал. 2 думите „с призната
специалност по медицинска информатика и
здравен мениджмънт или по икономика на
здравеопазването“ се заменят със „с придобита
образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване
на квалификацията по чл. 43 от Закона за
висшето образование в областта на здравния
мениджмънт“.
§ 9. В чл. 17а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „които“ се добавя
„лекарски асистенти, медицински сестри или“,
а думата „акушерски“ се заменя със „здравни“.
2. В ал. 3 думата „специалността“ се заменя със „специалностите „лекарски асистент“,
„медицинска сестра“ или“.
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Самостоятелната медико-диагностична
лаборатория е лечебно заведение, в което лекар/
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лекари с помощта на други специалисти извършват предписани от друг лекар или лекар по
дентална медицина специализирани медицински
изследвания по една или повече медицински
специалности. В нея работи най-малко един
лекар с призната специалност по всяко едно от
направленията на дейност на лабораторията.“
2. В ал. 2 думите „и помощни средства“ се
заменят с „изделия“.
3. В ал. 3 думите „по профила на лабораторията“ се заменят с „по едно от направленията
на дейност на лабораторията“.
4. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Изискванията за осъществяването на
дейностите на лабораториите по ал. 1 и 2 се
определят със съответните медицински стандарти по чл. 6, ал. 1.
(6) Устройството, дейността и вътрешният
ред на лабораториите по ал. 1 и 2 се уреждат
с правилник, утвърден от ръководителя на
лабораторията.“
§ 11. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 5 се отменя.
2. В т. 6 думите „лекарства и медицинска
апаратура“ се заменят с „лекарствени продукти
и медицински изделия“.
§ 12. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. В консултативните кабинети, медико-диагностичните и медико-техническите
лаборатории и отделенията без легла на лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5,
ал. 1 могат да се извършват и дейностите по
чл. 11, ал. 1.“
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „оказват родилна помощ
и медико-козметични услуги“ се заменят с
„оказва родилна помощ“.
2. В ал. 2 думите „долекуване и“ се заличават.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В болницата за активно лечение могат
да се предоставят комплексни медицински
грижи за болни с определени заболявания и за
деца с увреждания и хронични заболявания.“
4. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Комплексните грижи по ал. 3 могат да
се организират на функционален принцип от
структурните звена на болницата.
(5) В случаите по ал. 4 комплексните грижи
за болни с психични, кожно-венерически и онкологични заболявания и за деца с увреждания
и хронични заболявания включват дейностите
по чл. 26, ал. 1, съответно по чл. 26а, ал. 1,
чл. 26б, ал. 1 и чл. 27, ал. 1, а за болните с
други заболявания – необходимите дейности
по тяхното наблюдение и лечение.
(6) Организирането на комплексните грижи в болницата се урежда с правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред на
лечебното заведение.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея
след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.
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§ 14. В чл. 21 думите „долекуване и“ се
заличават.
§ 15. В чл. 22а думата „долекуване“ и запетаята след нея се заличават.
§ 16. В чл. 24 след думата „лица“ се поставя
запетая и се добавя „включително“.
§ 17. В чл. 26а, ал. 3 след думата „кабинети“
се поставя запетая и се добавя „отделения“.
§ 18. В чл. 26б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица
с онкологични заболявания за нуждите на
Националния раков регистър и националните
медицински регистри;“.
2. В ал. 4 думата „долекуване“ и запетаята
след нея се заличават.
§ 19. Създава се чл. 26в:
„Чл. 26в. Медицинските дейности в центровете за психично здраве, центровете за кожновенерически заболявания и комплексните онкологични центрове се извършват в структурните
им звена, които имат нива на компетентност,
определени в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1.“
§ 20. В чл. 27, ал. 1 след думите ,,на лица“
се добавя „с изключение на лицата по чл. 27а“.
§ 21. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични
заболявания е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват
най-малко една от следните дейности:
1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване
и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална
рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични
заболявания и обучение на родителите им за
поемане на грижата в семейна среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични
грижи за деца с увреждания и тежки хронични
заболявания, отглеждани в семейна среда и в
социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.
(2) За осигуряване на потребностите на
децата от консултативна помощ и активно
лечение при необходимост центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и
хронични заболявания сключва договори с
лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и многопрофилни болници за
активно лечение.
(3) Насочването на дете към център за
комплексно обслужване на деца с увреждания
и хронични заболявания се осъществява от
лекар след оценка на медицинската необходимост от диагностика, лечение, рехабилитация
и/или палиативни грижи по ред, определен с
правилника по ал. 4.
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(4) Устройството, дейността и вътрешният
ред на центъра за комплексно обслужване на
деца с увреждания и хронични заболявания се
уреждат с правилник, издаден от министъра
на здравеопазването.
(5) Центровете за комплексно обслужване
на деца с увреждания и хронични заболявания
могат да предоставят социални услуги по реда
на Закона за социално подпомагане.“
§ 22. В чл. 28а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „един или няколко“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „център по хемодиализа
или отделение по хемодиализа“ се заменят
с „център, отделение или клиника по хемодиализа“.
3. В ал. 3 думите „министъра на здравеопазването“ се заменят с „ръководителя на
лечебното заведение“.
§ 23. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска
помощ се определят и планират на териториален принцип чрез Национална здравна
карта, посредством която се осъществява
националната здравна политика.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването
назначава комисия за всяка област, която
включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция,
двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на
районната колегия на Българския лекарски
съюз, един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един
представител на регионалната колегия на
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител
на представителните организации за защита
на правата на пациентите, признати по реда
на чл. 86в от Закона за здравето, и по един
представител на всяка община в съответната
област. Областният управител е председател
на комисията.“
4. В ал. 4 изречение второ се изменя така:
„Представителят на представителните организации за защита на правата на пациентите
във всяка от областните комисии се избира
и се освобождава общо от представителните
организации.“
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Областната здравна карта се изработва
по образец и по ред, определени с методика,
утвърдена от министъра на здравеопазването.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
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7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „както и предложения за преструктуриране на лечебните заведения за болнична
помощ“ се заличават.
§ 24. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) При изработването на областните
здравни карти областната комисия по чл. 29
извършва анализ на съотношението между
предварително изчисления по ред, определен
с методиката по чл. 29, ал. 6, общ брой легла
за болнично лечение, в т.ч. по видове, които
осигуряват достъп на населението до болнична
помощ в съответната област, и съществуващия
брой легла по видове и нива на компетентност
на съответните структури в областта, както
и разпределението им по лечебни заведения
и по нива на компетентност на съответните
структури.
(3) След извършване на анализа по ал. 2
областната комисия прилага към изготвената
областна здравна карта и становища относно:
1. конкретните потребности от лекари и
лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването
на достъп на населението от областта до
медицинско обслужване в извънболничната
медицинска помощ;
2. необходимостта от преструктуриране
на лечебните заведения или за предприемане на други мерки по създаване, закриване
или оптимизиране на лечебните заведения
в областта заедно със съответните предложения за преструктуриране на лечебните
заведения за болнична помощ в резултат на
извършения анализ;
3. необходимостта от създаване на условия
за предоставяне на конкретен вид грижи в
областта – палиативни или други, предвидени
в нормативен акт.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
накрая се добавя „и чл. 34а“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Лечебните заведения по ал. 4 се финансират със средства от държавния бюджет
или от бюджета на Националната здравно
осигурителна каса и при спазване на условията
на чл. 59, ал. 1а и 14 от Закона за здравното
осигуряване.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Областната здравна карта съдържа:
1. данни за демографската структура, заболеваемостта по групи заболявания и по
възраст и хоспитализираната заболеваемост
на населението на територията на областта;
2. вида, броя, дейността и разпределението на съществуващите в областта лечебни
заведения;
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3. необходимия минимален брой на лекарите, лекарите по дентална медицина и на
специалистите от професионално направление
„Здравни грижи“ в извънболничната помощ
по специалности;
4. броя на практикуващите лекари, лекари
по дентална медицина по специалности и броя
на специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната
медицинска помощ в областта;
5. броя на съществуващите легла за болнично лечение и осъществяваните медицински
дейности по видове и разпределението им по
лечебни заведения и по нива на компетентност
на съответните структури;
6. данни за вида, броя и разпределението на
извършваните в областта високотехнологични
методи за диагностика и лечение и наличната
за тяхното прилагане високотехнологична
медицинска апаратура.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към областната здравна карта по ал. 1
се прилага предложение за разпределението
на броя на леглата и медицинските дейности
по видове по ал. 1, т. 5, както и на броя на
лекарите и специалистите по aл. 1, т. 3, определени съобразно потребностите на населението в съответната област по ред, определен
с методиката по чл. 29, ал. 6.“
§ 26. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В
състава на комисията се включват управителят на Националната здравноосигурителна
каса, директорът на Националния център по
обществено здраве и анализи, изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, председателят на Националното
сдружение на общините в Република България,
двама представители на Българския лекарски
съюз, един представител на Българския зъболекарски съюз, един представител на Българската
асоциация на професионалистите по здравни
грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на
пациентите, признати по реда на чл. 86в от
Закона за здравето, и трима представители на
Министерството на здравеопазването.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националната здравна карта съдържа:
1. областните здравни карти;
2. конкретните потребности от лекари и
лекари по дентална медицина по специалности
и специалисти от професионално направление
„Здравни грижи“ за осигуряването на достъп
на населението до медицинско обслужване
в извънболничната медицинска помощ за
всички области;
3. конкретните потребности от легла за
болнично лечение и медицински дейности по
видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области;
4. същест ву ващ и те лечебни заведени я
за болнична помощ, лечебни заведения по
чл. 10 и лечебни заведения, осъществяващи
високотехнологични методи на диагностика
и лечение, върху картата на страната;
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5. анализ на състоянието в областите,
включително и относно необходимите лекари и
лекари по дентална медицина по специалности
и специалисти от професионално направление
„Здравни грижи“ от извънболничната медицинска помощ в областите;
6. видовете медицински дейности, които
се планират на регионално ниво, съгласно
обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона
за регионалното развитие;
7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и
свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура;
8. карта на спешната медицинска помощ,
съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) С Националната здравна карта се
идентифицират по области потребностите от
лекари и лекари по дентална медицина по
специалности и специалисти от професионално
направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ, както и броят легла
за болнично лечение и медицински дейности
по видове и по нива на компетентност на съответните структури, като се извършва тяхното
планиране, а също и планиране на лечебните
заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение.“
§ 27. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя „в случаите, определени с методиката
по чл. 29, ал. 6“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Националната здравна карта по ал. 1 е
задължителна за планирането на медицинските
дейности по видове, осъществявани в лечебните заведения, с изключение на лечебните
заведения по чл. 8, ал. 1, създадени от лекари
по дентална медицина по реда на този закон.“
§ 28. В глава шеста се създава чл. 34а:
„Чл. 34а. В областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните
потребности от брой легла по видове, определени
с Националната здравна карта, директорите на
РЗОК сключват договори с лечебни заведения
за болнична помощ или техни обединения,
избрани по критерии и по ред, определени с
наредба на Министерския съвет.“
§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение трето се отменя.
2. В ал. 3, т. 1 след думите „психиатрична
помощ“ се поставя запетая и думите „и домовете за медико-социални грижи, в които
се осъществяват медицинско наблюдение и
специфични грижи за деца“ се заменят с „домовете за медико-социални грижи, в които
се осъществяват медицинско наблюдение и
специфични грижи за деца, и центровете за
комплексно обслужване на деца с увреждания
и хронични заболявания“.
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§ 30. Създават се чл. 37а и 37б:
„Чл. 37а. (1) Преди издаване на разрешение
за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46
за новите лечебни заведения за болнична
помощ комисията по чл. 32, ал. 1 извършва
оценка на потребностите на населението от
медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта.
(2) За извършване на оценката по ал. 1
се подава заявление до Министерството на
здравеопазването, към което се прилагат:
1. информация за инвестиционните намерения;
2. информация за вида, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение и
медицински дейности по видове и нива на
компетентност на съответните структури;
3. становище от съответната районна колегия
на Българския лекарски съюз или на Българския
зъболекарски съюз на територията на областта,
в която се създава лечебното заведение.
(3) Документите по ал. 2 се разглеждат от
комисията по ал. 1, която изразява мотивирано
становище в едномесечен срок от получаване
на заявлението.
(4) При необходимост от допълнителна
информаци я и/или док у менти комиси ята
уведомява писмено заявителя да представи в
определен от нея срок съответните документи
и информация.
(5) Комисията по ал. 1 изразява положително становище, когато са налице потребности
за съответните легла за болнично лечение и
медицински дейности по видове и нива на
компетентност на съответните структури, на
територията на съответната област, определени
в Националната здравна карта.
(6) Комисията по ал. 1 изразява отрицателно становище, когато съществуващият брой
легла за болнично лечение и медицински
дейности на територията на областта превишава конкретните потребности от легла за
болнично лечение и медицински дейности по
видове и нива на компетентност на съответните структури, определени в Националната
здравна карта.
(7) Становищата по ал. 5 и 6 се публикуват
на интернет страницата на Министерството
на здравеопазването.
(8) При отрицателно становище по ал. 6
новото лечебно заведение за болнична помощ
не се включва в Националната здравна карта
и не може да сключва договор с Националната
здравноосигурителна каса до актуализацията
на картата по реда на чл. 34, ал. 2.
Чл. 37б. (1) По реда на чл. 37а се извършва
и оценка на потребностите на населението
от нови медицински дейности, които ще се
осъществяват от лечебните заведения за болнична помощ.
(2) За извършване на оценката по ал. 1 ръководителят на лечебното заведение за болнична
помощ подава заявление до Министерството
на здравеопазването, към което прилага:
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1. информация за вида на новите медицински дейности;
2. структурите, в които дейностите по т. 1
ще се осъществяват;
3. предвиждания брой легла за болнично
лечение и нива на компетентност на съответните структури;
4. становище на съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на
Българския зъболекарски съюз.
(3) При отрицателно становище на комисията по чл. 32, ал. 1 за осъществяване на
нови медицински дейности последните не
се включват в Националната здравна карта
и лечебното заведение не може да сключва
договор с Националната здравноосигурителна
каса за заплащане на тези медицински дейности до актуализацията на картата по реда
на чл. 34, ал. 2.“
§ 31. В чл. 39, ал. 3 думите „медицинско
училище“ се заменят с „училище“.
§ 32. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „учредителният акт на
дружеството, съответно на кооперацията, и“
се заличават;
б) точки 6 и 6а се отменят.
2. В ал. 4 числото „14“ се заменя с „10“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) В деня на постъпване на заявлението по
ал. 1 регионалната здравна инспекция изпраща
по служебен път искане до Българския лекарски
съюз, съответно до Българския зъболекарски
съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на
удостоверения за вписване в техните регистри
на лекарите, лекарите по дентална медицина,
лекарските асистенти, медицинските сестри
или акушерките, които ще ръководят и/или
ще работят в лечебното заведение, съответно
в звеното по чл. 17а. Съсловните организации
издават удостоверенията в 5-дневен срок от
постъпване на искането.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
числото „14“ се заменя с „10“, а думите „ал. 5“
се заменят с „ал. 6“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
навсякъде думите „медицинско училище“ се
заменят с „училище“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
цифрата „7“ се заменя с „8“, а числото „14“
се заменя с „10“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и се
изменя така:
„(10) В 10-дневен срок от извършване на
проверката по ал. 4 и получаване на удостоверенията по ал. 5 и 7 или от отстраняване на
непълнотите по ал. 9 директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение
за регистрация на лечебното заведение или
удостоверение за извършване на лечебната
дейност по чл. 2а.“
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§ 33. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „медицинско училище“ се
заменят с „училище“;
б) в т. 4 думите „чл. 40, ал. 7, т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 8, т. 2“.
2. В ал. 3, изречение първо след думата
„описват“ се добавя „броя и вида на“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) С наредбата по ал. 4 се определя и редът, по който регистрирано по реда на чл. 40
лечебно заведение може да регистрира втори
или следващ адрес на дейност на територията
на регионална здравна инспекция, различна
от регионалната здравна инспекция по първоначалната регистрация.“
§ 34. В чл. 44, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 цифрата „8“ се заменя с „9“.
2. В т. 5 след думите „дентална медицина“
се поставя запетая и се добавя „лекарските
асистенти, медицинските сестри“.
§ 35. В чл. 45, ал. 2 навсякъде думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.
§ 36. В чл. 46, ал. 3 думите „по чл. 20, ал. 2“
се заменят с „и предоставяне на дейности по
чл. 20, ал. 2 и 3“.
§ 37. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „за призната специалност
по медицинска информатика и здравен мени
джмънт или по икономика на здравеопазването“
се заменят със „за придобита образователна и/
или научна степен, специалност или преминато
обучение за повишаване на квалификацията
по чл. 43 от Закона за висшето образование в
областта на здравния мениджмънт“;
б) точка 7 се отменя;
в) в т. 8 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“
и думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
2. В ал. 4 числото „30“ се заменя с „20“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) В деня на постъпване на заявлението
по ал. 2 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския
лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз, за издаване на удостоверения
за вписване в техните регистри на членовете
на изпълнителните и контролните органи на
лечебното заведение, които са лекари или
лекари по дентална медицина. Съсловните
организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
числото „30“ се заменя с „20“ и думите „ал. 5“
се заменят с „ал. 6“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4 и 6“ се заменят с „ал. 4 и 7“ и
думите „ал. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „ал. 1,
2, 4, 5 и 7“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
числото „30“ се заменя с „20“.
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8. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и се
изменя така:
„(11) При необходимост министърът на
здравеопазването може да поиска извършване на проверка относно спазването на изискванията по ал. 4 от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“.“
10. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) В 20-дневен срок от постъпване на
искането по ал. 11 Изпълнителна агенция
„Медицински одит“ изпраща в Министерството на здравеопазването и до съответната
регионална здравна инспекция констативен
протокол от извършената проверка.
(13) Регионалната здравна инспекция в съответствие с констатациите от проверката по
ал. 12 издава ново удостоверение за спазване
на изискванията по ал. 4, а при установени
несъответствия дава предписания и определя
срок за отстраняването им.“
§ 38. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „тримесечен“
се заменя със „75-дневен“;
б) в т. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2
и 3“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 цифрата „8“ се заменя с „9“;
б) в т. 5 думите „и/или ще работят в“ се
заличават.
§ 39. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и лечебните заведения, получили разрешение от министъра на здравеопазването или от определен
от него заместник-министър за извършване на
асистирана репродукция, както и за осигуряване, използване и съхраняване на човешки
яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи по Закона
за здравето. Спирането и прекратяването на
дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване и съхраняване на човешки
яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, както
и преустановяването на предприето спиране
подлежат на вписване в регистъра.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думата „описват“ се добавя „броя и вида на“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
цифрата „4“ се заменя с „5“.
§ 40. В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Представят се само документи относно промяната и такива, чийто срок на валидност е
изтекъл, придружени с декларация за липсата
на промяна във всички останали документи
и обстоятелства.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Вписването на промени в обстоятелствата по извършена регистрация на лечебните
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заведения по чл. 49, ал. 2 се извършва при
спазване на реда за издаване на разрешението по Закона за здравето, както и на ал. 2,
изречение второ.“
§ 41. В чл. 51, ал. 3 думите „т. 4“ се заменят с „т. 3 и 4“, а след думите „нарушение
на“ се добавя „глава трета, раздели I – III и
глава четвърта, раздели III и IV от Закона за
здравето или на“.
§ 42. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се отменя.
2. В ал. 2 изречение второ се отменя.
§ 43. В чл. 55 ал. 1 се отменя.
§ 44. В чл. 62, ал. 2 думите „медицинско
училище“ се заменят с „училище“.
§ 45. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с призната специалност по
медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“
се заменят със „с придобита образователна и/
или научна степен, специалност или преминато
обучение за повишаване на квалификацията
по чл. 43 от Закона за висшето образование
в областта на здравния мениджмънт“.
2. В ал. 3 след думата „помощ“ се поставя
запетая и думите „и диагностично-консултативни цент рове – еднолични т ърговск и
дружества“ се заменят с „диагностично-консултативни центрове – еднолични търговски
дружества, и лечебни заведения по чл. 10 – еднолични търговски дружества“.
§ 46. В чл. 64, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „вреди на“ се заменят с
„влошаване на финансовите резултати или от
които са произтекли вреди за“.
2. Създава се т. 4:
„4. при неизпълнение на икономическите
показатели, определени в договорите за възлагане на управление или контрол.“
§ 47. В чл. 65, ал. 3 след думите „психиатрична помощ“ се поставя запетая и думите
„и на дом за медико-социални грижи, в който се осъществяват медицинско наблюдение
и специфични грижи за деца“ се заменят с
„на дом за медико-социални грижи, в който
се осъществяват медицинско наблюдение и
специфични грижи за деца, и на център за
комплексно обслужване на деца с увреждания
и хронични заболявания“, а думите „на всеки
три години“ се заменят с „ежегодно“.
§ 48. В чл. 68, ал. 5 в изречения първо
и второ думите „във висшите медицински
училища“ се заменят с „в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина
на висшите училища“.
§ 49. В чл. 69, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „медицинско училище“ се
заменят с „училище“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. контролират финансовото състояние на
лечебното заведение и отговарят за финансовата му стабилност;“.
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3. В т. 6 думите „изпълнението на финансовия и медицинския план“ се заменят с
„контролирането на финансовото състояние“.
4. В т. 8 думите „разходваните ресурси“ се
заменят с „ресурсите“.
5. Създава се т. 11:
„11. изпълняват и други дейности, възложени им с договорите за управление.“
§ 50. В чл. 71, т. 5 думите „на висшите
медицински училища“ се заменят с „на медицинските факултети и факултетите по дентална
медицина на висшите училища“.
§ 51. В чл. 73 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.
§ 52. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. специализанти по реда на наредбата по
чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;“
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 2 думите „медицинско училище“
се заменят с „училище“.
3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и длъжности за специализанти“.
§ 53. В чл. 80а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на висшето медицинско
училище“ се заменят с „на висшето училище“.
2. В ал. 2 думите „на висшите медицински
училища“ се заменят с „на медицинските факултети и факултетите по дентална медицина
на висшите училища“.
§ 54. В чл. 81 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Преценката за недостатъчност по ал. 1,
т. 1 и ал. 2 се извършва в зависимост от потребностите от медицинска помощ съгласно
Националната здравна карта.
(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 директорът на регионалната здравна инспекция
определя и минимален брой часове, но не
по-малко от 10 часа седмично, в които лекарите и лекарите по дентална медицина
следва да работят в лечебните заведения по
ал. 1, т. 1 и 3.“
§ 55. В раздел ІІІ на глава осма се създава
чл. 81а:
„Чл. 81а. Работещите в лечебните заведения,
за които е установено намалено работно време
съгласно чл. 137 от Кодека на труда, могат
да полагат труд на смени, като максималната
продължителност на работната смяна при
сумирано изчисляване на работното време
може да бъде до 12 часа независимо от продължителността на намаленото работно време.“
§ 56. В чл. 86, ал. 1 след думите „медикосоциални грижи“ се добавя „центровете за
комплексно обслужване на деца с увреждания
и хронични заболявания“.
§ 57. В глава девета се създава чл. 89б:
„Чл. 89б. (1) В Министерството на здравеопазването се води публичен регистър на
лечебните заведения, получили акредитационна оценка. В регистъра се вписват:
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1. номерът и датата на заповедта за акредитация;
2. наименованието на акредитираното
лечебно заведение;
3. информацията по чл. 89а, ал. 2 и 3.
(2) В регистъра по ал. 1 се обособява
отделен раздел, в който по реда на подаване се вписват лицата, подали заявление за
акредитация, и се описват броят и видът на
приложените към заявлението документи. В
този раздел се отбелязва и движението на
преписката, образувана по заявлението.
(3) Условията и редът за водене на регистъра се определят с наредбата по чл. 87, ал. 1.“
§ 58. В чл. 90 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „по здравни грижи, както
и на студенти от всички видове медицински
колежи“ се заменят с „на студенти по специалности от професионално направление
„Здравни грижи“;
б) в т. 3 думите „и лица, завършили медицински колеж“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министерският съвет по предложение на
министъра на здравеопазването определя кои
от лечебните заведения или техни клиники или
отделения, получили „много добра“ или „отлична“ акредитационна оценка за дейностите
по ал. 1, придобиват правата на университетски
болници/клиники или отделения за срока на
акредитационната оценка. Предложението на
министъра на здравеопазването се прави въз
основа на мотивирано искане от съответния
ректор на висшето училище, съгласувано с
ръководителя на лечебното заведение.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) По реда на ал. 2 Министерският съвет
може да отнеме правата на университетска болница/клиника или отделение преди
изтичането на срока на акредитационната
оценка на лечебното заведение/клиниката
или отделението.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думата „болници“ се добавя „/клиники
или отделения“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „медицинско училище“ се заменят с
„училище“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 59. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. Условията, редът и начинът на финансиране на обучението, както и критериите,
на които трябва да отговарят лечебните заведения по чл. 91 и 92, се определят с наредби
съответно по чл. 181 от Закона за здравето и
по чл. 87, ал. 1.“
§ 60. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. основен ремонт или ремонт, свързан
с преустройството на лечебното заведение;“.
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2. В ал. 4, изречение първо думите „Предоставяните от бюджета“ се заменят с „Предоставяните от държавния или общинския
бюджет“, а в изречение второ след думите
„като държавата“ се добавя „и общините“ и
думата „записва“ се заменя със „записват“.
3. В ал. 7 ду мите „Предоставяните от
бюджета“ се заменят с „Предоставяните от
държавния или общинския бюджет“, а в изречение второ след думите „като държавата“
се добавя „и общините“ и думата „записва“
се заменя със „записват“.
§ 61. В чл. 101 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „висшите медицински
училища“ се заменят с „висшите училища“.
2. В ал. 3 думите „чл. 49, ал. 4“ се заменят
с „чл. 49, ал. 5“.
3. В ал. 4 думите „висшите медицински
училища“ се заменят с „висшите училища“.
§ 62. В чл. 116а думите „500 до 2000“ се
заменят с „2000 до 5000“.
§ 63. Създават се чл. 116б и 116в:
„Чл. 116б. (1) Който наруши разпоредбите
на този закон или нормативните актове по
прилагането му при извършване на дейност
в лечебно заведение по чл. 10, се наказва с
глоба от 1500 до 3000 лв.
(2) Лечебно заведение по чл. 10, което извършва дейност в нарушение на този закон
или нормативните актове по прилагането му,
се наказва с имуществена санкция в размер
от 2500 до 5000 лв.
Чл. 116в. (1) Лечебно заведение, което извършва дейност в нарушение на разпоредбите
на утвърдените здравноинформационни стандарти, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от лечебно заведение – едноличен търговец
или юридическо лице, се налага имуществена
санкция от 500 до 1000 лв.“
§ 64. В чл. 117 думите „чл. 115 – 116а“ се
заменят с „чл. 115 – 116в“.
§ 65. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 след думата „помощ“ се поставя
запетая и думите „и неговият капацитет“
се заменят с „центъра за психично здраве,
центъра за кожно-венерически заболявания и
комплексния онкологичен център и техният
капацитет“.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. „Високотехнологични методи на диагностика и лечение“ са методите, определени
като високотехнологични в методиката по
чл. 29, ал. 6.“
3. Създава се т. 11:
„11. „Нови медицински дейности“ са медицинск и дейност и по специа лност и, по
които лечебното заведение не е извършвало
дейност, както и медицински дейности по
специалности, по които лечебното заведение
извършва дейност, но се променя нейният
обем (създава се нова структура по същата
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специалност или се повишава нивото на
компетентност на съществуваща структура
на лечебното заведение), включително високотехнологичните методи на диагностика
и лечение и свързаната с тяхното прилагане
високотехнологична медицинска апаратура.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 66. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102
от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г.,
бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93,
99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и
100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38,
40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30,
66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107
от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.) в глава четвърта
се създава раздел Iа с чл. 125б – 125г:
„Раздел Iа
Интегрирани здравно-социални услуги
Чл. 125б. (1) Интегрираните здравно-социални услуги са дейности, чрез които медицински специалисти и специалистите в областта
на социалните услуги предоставят здравни
грижи и медицинско наблюдение и осъществяват социална работа, включително в домашна
среда, в подкрепа на деца, бременни жени,
хора с увреждания и хронични заболявания и
възрастни хора, които имат нужда от помощ
при изпълнение на ежедневните си дейности.
(2) Услугите по ал. 1 могат да се предоставят от общините, от лечебните заведения и от
лицата по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално
подпомагане.
(3) Общините и лицата по чл. 18, ал. 2
от Закона за социално подпомагане могат
да предоставят услугите по ал. 1 след уведомяване по реда на чл. 36 на регионалната
здравна инспекция, на територията на която
се осъществяват услугите.
(4) Лечебните заведения могат да предоставят услугите по ал. 1 при спазване на
условията на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за
социално подпомагане.
(5) Услугите по ал. 1 за деца се предоставят
при спазване на изискванията на Закона за
закрила на детето.
Чл. 125в. (1) Интегрираните здравно-социални услуги по чл. 125б, ал. 1 могат да се
финансират от:
1. държавния бюджет;
2. общинските бюджети;
3. национални и международни програми;
4. лица по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане;
5. други източници.
(2) Интегрираните здравно-социални услуги
се предоставят срещу заплащане от лицата
по чл. 125б, ал. 1.
(3) Интегрираните здравно-социални услуги, които се финансират от държавния
бюджет и се предоставят без заплащане на
лицата по чл. 125б, ал. 1, се определят с акт
на Министерския съвет.
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Чл. 125г. (1) Видът на услугите по чл. 125б,
ал. 1, условията и редът за предоставянето им,
критериите и стандартите за тяхното качество и редът за осъществяване на контрола по
спазването им се уреждат с наредба, приета
от Министерския съвет по предложение на
министъра на здравеопазването и министъра
на труда и социалната политика.
(2) Контролът относно спазването на критериите и стандартите за качество на услугите
по чл. 125б, ал. 1 се осъществява съвместно
от органите по чл. 31, ал. 2 и 3 от Закона за
социално подпомагане и регионалните здравни
инспекции.“
§ 67. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от
2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.;
изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г.,
бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99
и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96,
97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от
2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4,
15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54
и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54 и 61 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 58 думите „лечебни заведения по“
се заменят с „лечебни заведения или техни
обединения по“.
2. В чл. 59:
а) създава се ал. 1а:
„(1а) Договори по ал. 1 не могат да се
сключват с нови лечебни заведения за болнична помощ или за нови медицински дейности, осъществявани от лечебни заведения
за болнична помощ по чл. 37а, съответно по
чл. 37б от Закона за лечебните заведения, за
които комисията по чл. 32, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения е изразила отрицателно
становище.“;
б) създава се ал. 14:
„(14) За заболявания, за които в основния
пакет по чл. 45, ал. 2 е предвидено осигуряване на комплексно лечение (осигуряване на
всяка една отделна част от цялостния процес
на лечение), директорът на РЗОК сключва
договори само с лечебни заведения или техни
обединения, които са осигурили комплексното
лечение на тези заболявания.“
§ 68. (1) В 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон комисията по чл. 32,
aл. 1 въз основа на извършения анализ по
чл. 30, ал. 2 извършва преценка и изразява
становище относно възможностите за осигуряване на комплексно лечение (осигуряване на
всяка една отделна част от цялостния процес
на лечение) на пациента в съществуващите
центрове за психично здраве, центрове за
кожно-венерически заболявания и комплексни
онкологични центрове.
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(2) Комисията по ал. 1 уведомява за становището си министъра на здравеопазването, както
и съответния управител на центъра за психично здраве, на центъра за кожно-венерически
заболявания или на комплексния онкологичен
център, или съответния собственик на центъра, които могат да предприемат съответните
действия по реда на този закон за извършване
на комплексно лечение на пациентите.
§ 69. (1) Лечебните заведения, които не
отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1,
чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 21 и 22а,
се привеждат в съответствие с изискванията
им, като вписват промяната в търговския
регистър и подават документи за промяна на
издадените разрешения за лечебна дейност
до министъра на здравеопазването в срок до
три месеца от влизането в сила на този закон.
(2) Държавни такси за вписване на промените по ал. 1 не се дължат.
§ 70. (1) Министърът на здравеопазването
привежда съответните медицински стандарти
по чл. 6, ал. 1 в съответствие с изискванията
за нива на компетентност по чл. 26в в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) Центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове привеждат
дейността си в съответствие с изискванията
на чл. 26в и подават документи за промяна
на издадените разрешения за лечебна дейност
до министъра на здравеопазването в едномесечен срок от влизането в сила на съответния
медицински стандарт по ал. 1.
(3) Държавни такси за вписване на промените по ал. 2 не се дължат.
§ 71. (1) Методиката по чл. 29, ал. 6 се утвърждава в срок до един месец от влизането
в сила на този закон.
(2) Областните здравни карти се изработват
и Националната здравна карта се приема по
реда на този закон в срок до два месеца от
утвърждаване на методиката по ал. 1.
(3) В случай че при назначаването на комисиите за изработване на областните здравни
карти не бъдат определени представители
на общините по реда на Закона за местното
самоуправление и местната администрация
в 15-дневен срок от получаване на искане за
определянето им, за представители на общините се смятат съответните кметове или
оправомощени от тях лица.
§ 72. Параграф 24, т. 3 и § 67, т. 2 влизат
в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 9 септември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6127
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РЕШЕНИЕ
за пленарните заседания на Народното събрание през септември и октомври 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 74 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 45, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Времето за провеждане на редовните
пленарни заседания в периода от 16 септември
до 9 октомври 2015 г. включително се удължава до 16 ч., освен ако Народното събрание
не реши друго.
2. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 14 до 23 октомври
2015 г. включително.
3. За времето от 14 до 25 октомври 2015 г.
включително народните представители не
ползват служебен транспорт от Народното
събрание.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 16 септември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6255

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2015 г. в размер 260 000 лв. по бюджета на
Министерството на отбраната за Национална гвардейска част за извършване на текущ
ремонт на битов корпус на Гвардейски представителен духов оркестър и за изграждане
на минифутболно игрище.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
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програма „Подготовка и използване на ВС“
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Първостепенният разпоредител с
бюджет по чл. 1, ал. 1 да извърши налагащите се промени по бюджета си за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по чл. 1, ал. 1.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6149

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2015 г. за
финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Училището – територия
на учениците“, одобрена с Решение № 299 на
Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на
средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 736 896 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансиране на дейности, изпълнявани от общински
училища по Националната програма „Училището – територия на учениците“, модул
„Подкрепа на целодневното обу чение на
учениците от начален етап“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
въ зп и та ние и под г о т овка и у ч и л ищ но т о
образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството
в предучилищното възпитание и подготовка
и в училищното образование“, по бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2015 г.

ВЕСТНИК
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(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те от
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на
основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2015 г. във връзка с т. 3 от Решение
№ 299 на Министерския съвет от 2015 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на средното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Трансфери по бюджетите на общините за финансиране на дейности, изпълнявани от общински училища по Националната програма
„Училището – територия на учениците“, модул
„Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“
Област

Община

Сума (в лв.)

Благоевград

Банско

10 000

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Гърмен

9 141

Благоевград

Петрич

9 535

Благоевград

Разлог

9 992

Бургас

Бургас

17 613

Бургас

Поморие

9 908

4 488
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Сума (в лв.)

Бургас

Созопол

9 061

Варна

Варна

47 227

Варна

Девня

10 000

Варна

Провадия

9 862

Велико Търново Велико Търново

9 999

Велико Търново Лясковец

7 937

С Т Р. 1 3

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2015 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
(ДВ, бр. 18 от 2015 г.)

Велико Търново Свищов

8 676

Видин

Белоградчик

5 825

Враца

Мизия

5 438

Враца

Хайредин

7 606

Габрово

Севлиево

Добрич

Добрич

Добрич

Добричка

Монтана

Вълчедръм

9 612

Пазарджик

Брацигово

9 681

Пазарджик

Велинград

8 273

Пазарджик

Пазарджик

19 459

Перник

Перник

9 984

Плевен

Долни Дъбник

7 904

Плевен

Кнежа

17 654

Плевен

Плевен

23 831

Плевен

Червен бряг

Пловдив

Карлово

9 453

Пловдив

„Марица“

9 989

Пловдив

Пловдив

42 716

Пловдив

Първомай

14 206

Пловдив

Раковски

18 590

Пловдив

„Родопи“

9 971

Пловдив

Садово

9 571

Пловдив

Стамболийски

Разград

Завет

6 417

Русе

Русе

16 943

Сливен

Сливен

19 969

Смолян

Девин

Смолян

Смолян

София-град

Столична

Стара Загора

Павел баня

Стара Загора

Чирпан

6 051

1. Банско

Благоевград

1

1 215

Търговище

Омуртаг

9 994

2. Бургас

Бургас

3

2 160

Търговище

Опака

9 991

3. Карнобат

Бургас

1

1 350

Хасково

Димитровград

8 849

4. Варна

Bарна

1

810

Хасково

Любимец

9 982

5. Враца

Bраца

1

1 350

Хасково

Харманли

9 849

6. Габрово

Габрово

1

810

Шумен

Шумен

19 991

7. Севлиево

Габрово

3

2 970

ОБЩО:

736 896

8. Добрич

Добрич

2

1 620

9. Ловеч

Ловеч

1

945

6150

9 850
27 525
5 897

9 932

18 587

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2015 г. в размер
51 435 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общинските училища, разпределени
съгласно приложението.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г. във връзка с
чл. 2 от Постановление № 40 на Министерския
съвет от 2015 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
Приложение
към чл. 1

8 977
9 343

№

Община

Област

105 547
10 000

2-ро тримесечие
2015 г.
брой стипендии

сума
в лв.
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Област

2-ро тримесечие
2015 г.
брой стипендии

сума
в лв.

10. Троян

Ловеч

1

810

11. Лом

Mонтана

1

945

12. Пазарджик

Пазарджик

1

1 080

13. Перник

Перник

2

2 025

14. Плевен

Плевен

1

945

15. Червен бряг Плевен

1

1 080

16. Пловдив

Пловдив

1

1 215

17. Разград

Pазград

1

810

18. Силистра

Cилистра

2

2 430

19. Сливен

Cливен

5

3 645

Софияград

9

9 720

21. Ботевград

Софийска
област

1

1 350

22. Самоков

Софийска
област

3

3 375

Cтара
Загора

1

945

24. Търговище

Tърговище

1

945

20.

23.

Столична
община

Стара
Загора

25. Хасково

Xасково

4

3 915

26. Шумен

Шумен

1

1 080

27. Ямбол

Ямбол

2

1 890

52

51 435

ОБЩО:
6151

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. в общ размер 7 438 000 лв.,
разпределени, както следва:
1. по бюд же т а н а о бщ и н а Мом ч и лград за извършване на допълнителни видове строително-монтажни работи за въвежда не в експ лоата ц и я на обек т и по п ро ект „Подобряване на центрове за спорт и
свободно време в община Момчилград“ –
1 000 000 лв.;
2. по бюджета на община Бургас за доизграждане на надлез над товарна жп гара
с пътен възел на ул. Одрин и ул. Крайезерна – 1 000 000 лв.;
3. по бюджета на община Медковец за
извършване на ремонт на четвъртокласен
общински път IV-11407 „с. Расово – с. Аспарухово – с. Сталийска махала от км 0+000 до км
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7+800“ с местонахождение община Медковец –
334 000 лв.;
4. по бюджета на община Куклен за „Улична
мрежа – улици № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и уширение на съществуващ път II-86 – улица № 4
и уширение на съществуващ и нов плочест
водосток“, с подобект „Изграждане на улица
№ 2, с дължина l = 331,89 м, намиращ се в
промишлено-търговска зона Куклен, местността Капсида, гр. Куклен, област Пловдив – етап I“ – 180 000 лв.;
5. по бюджета на община Долна баня за
ремонт на сграда за целите на медицински
център – 285 000 лв.;
6. по бюджета на община Ковачевци за
възстановителни дейности и ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа на
територията на община Ковачевци – местен
път PER 1077/III-603, Ковачевци – Косача, в
участъка от 600 м от отбивката на третокласен път III-603 (Ковачевци – Косача) и местен път PER 3184/III-603, Ковачевци – Светл я, Си рищ ник – ма ха ла К а лай д ж ийска –
139 000 лв.;
7. по бюджета на Министерския съвет за разплащането на неотложни разходи на областните
администрации, в т.ч. за разплащане на разходите за проектиране, авторски надзор и инвеститорски контрол за изграждане на временното
възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница от областните администрации
Бургас, Хасково и Ямбол – 4 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 да се
увеличат разходите по Политика в областта на
осъществяването на държавните функции на
територията на областите в България, бюджетна програма „Осъществяване на държавната
политика на областно ниво“ и показателите по
чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1,
т. 7 промени по бюджета на Министерския
съвет за 2015 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на
Министерския съвет и по централния бюджет,
включително на бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет и на кметовете на съответните общини.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от
деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
6152

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за приемане на Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху
добавената стойност и/или митни сборове на
бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане
на данък върху добавената стойност и/или
митни сборове на бенефициенти по проекти,
финансирани съгласно Споразумението между правителството на Република България и
правителството на Съединените американски
щати за икономическа, техническа и съответна
друга помощ, съставено в София на 27 юли
1998 г. (ДВ, бр. 14 от 1999 г.), ратифицирано
със закон (ДВ, бр. 154 от 1998 г.).
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 27 от Закона
за международните договори на Република
България във връзка с чл. 3, буква „д“ от
Споразумението между правителството на
Република България и правителството на
Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ,
съставено в София на 27 юли 1998 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова
Единна процедура за осигуряване на средства
за заплащане на данък върху добавената
стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно
Споразумението между правителството на
Република България и правителството на
Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ
I. Правно основание.
1. Тази процедура се приема на основание
член 3, буквa „д“ от Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Съединените американски
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щати за икономическа, техническа и съответна
друга помощ, съставено в София на 27 юли
1998 г. (ДВ, бр. 14 от 1999 г.), ратифицирано
със закон (ДВ, бр. 154 от 1998 г.), наричано
по-нататък „Споразумението“.
II. Общи положения.
2.1. С тази процедура се определят условията и редът за осигуряване на средства
за заплащане на данък върху добавената
стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно
Споразумението.
2.2. Бенефициентите по проекти, финансирани съгласно Споразумението, закупуват
стоки и получават услуги на територията на
страната по цени с начислен данък върху
добавената стойност.
2.3. При допускане за свободно обращение
и крайна употреба на стоки в Република
България бенефициентите по проекти, финансирани съгласно Споразумението, учредяват обезпечение за дължимия данък върху
добавената стойност и/или митни сборове
в съответствие с чл. 74 и 189 от Регламент
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври
1992 г. относно създаване на Митнически
кодекс на Общността.
2 .4. М и н ис т ер с т во т о на и коном и к ат а
има координиращи функции по изпълнение
на Споразу мението. Обстоятелството, че
бенефициентите имат право да прилагат
тази процедура, се потвърждава от Министерството на икономиката в 7-дневен срок
от датата на подадената от бенефициента
молба чрез писмо до компетентния орган с
копие до бенефициента. Копие от писмото
се прилага към искането на бенефициента
до компетентния орган.
2.5. Бенефициентите имат право на:
a) възстановяване на разходите за платен
от тях данък върху добавената стойност за
закупени стоки и получени услуги по облагаеми доставки, за извършено от тях плащане,
преди да е възникнало данъчно събитие по
облагаема доставка, за осъществено вътреобщностно придобиване (ВОП), свързани с
изпълнението на проектите съгласно програмите на Споразумението;
б) осигуряване на средства за заплащане
на данък върху добавената стойност и/или
митни сборове при допускане на стоки за
свободно обращение и крайна употреба в
Република България, свързани с изпълнението на проектите съгласно програмите на
Споразумението.
2.6. Средствата за разходите по т. 2.5, буква „а“ се възстановяват чрез Националната
агенция за приходите (НАП) за сметка на
държавния бюджет въз основа на акт, издаден
от съответния компетентен орган.
2.7. Данъкът върху добавената стойност и/
или митните сборове по т. 2.5, буква „б“ се
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заплащат чрез Агенция „Митници“ за сметка
на държавния бюджет, след което учреденото
съгласно т. 2.3 обезпечение се освобождава
въз основа на акт, издаден от съответния
компетентен орган.
2.8. Изплатените средства по т. 2.6 и 2.7
се отчитат за целите на касовото изпълнение на държавния бюджет в намаление на
приходите съгласно указания на министъра
на финансите.
2.9. Постъпилите средства по централния
бюджет в резултат на плащането по т. 2.7 се
отразяват по предвидените сметки и кодове
за съответните вземания от данък върху добавена стойност и/или митни сборове.
2.10. Началникът на митницата, в състава
на която е митническото учреждение, извършващо митническото оформяне на всяка
конкретна доставка, уведомява директора на
Териториалната дирекция на НАП – София, за
преведените по т. 2.7 средства за заплащане на
данъка върху добавената стойност в 14-дневен
срок от освобождаването на обезпечението.
2.11. Бенефициентът няма право на приспадане на данъчен кредит за платения чрез
Агенция „Митници“ за сметка на държавния
бюджет по т. 2.7 данък върх у добавената
стойност при допускане на стоки за свободно
обращение и крайна употреба в Република
България, свързани с изпълнението на проектите съгласно програмите на Споразумението.
III. Процедура по осигуряване на средства
за заплащане на данък върху добавената
стойност и/или митни сборове.
3.1. Разходите за данък върху добавената
стойност, платени от бенефициентите по
проекти, финансирани съгласно Споразумението, за закупени стоки и получени услуги
по облагаеми доставки, за извършено от тях
плащане, преди да е възникнало данъчно събитие по облагаема доставка, и за осъществено
ВОП се възстановяват въз основа на искане
от бенефициента по образец съгласно приложение № 1, подадено до компетентния орган
по възстановяване на разходите. Искането се
подава лично или от упълномощено лице.
3.2. Освобождаването на обезпечение за
данък върху добавената стойност и/или митните сборове за стоки, допускани за свободно
обращение и крайна употреба в Република
България, от бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението, се извършва
въз основа на искане от бенефициента по
образец съгласно приложение № 2, подадено
до началника на съответната митница.
3.3. Към искането по т. 3.1 се прилагат
следните документи:
а) опис на данъчните документи за закупени стоки и получени услуги по облагаеми
доставки, за извършено плащане, преди да е
възникнало данъчно събитие по облагаема
доставка, и за осъществено ВОП;
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б) сертификат, издаден от Посолството
на Съединените американски щати (САЩ)
в Република България, удостоверяващ, че
доставките по т. 3.3, буква „а“ са използвани
за изпълнението на проектите, финансирани съгласно Споразумението (приложение
№ 3), заедно с писмото за потвърждение по
т. 2.4, издадено от Министерството на икономиката;
в) в случаите на извършени строителноремонтни работи се прилагат документите,
удостоверяващи, че проектите, финансирани
съгласно Споразу мението, са премина ли
всички необходими проверки.
3.4. Към искането по т. 3.2 се прилагат
следните документи:
а) Единният административен документ;
б) сертификат, издаден от Посолството на
Съединените американски щати в Република
България, удостоверяващ, че доставките по
т. 3.4, буква „а“ са използвани за изпълнението на проектите, финансирани съгласно
Споразумението (приложение № 3);
в) писмото за потвърждение по т. 2.4, издадено от Министерството на икономиката до
началника на митницата, в състава на която
е митническото учреж дение, извършващо
митническото оформяне за всяка конкретна
доставка за целите на освобождаването на
обезпечение по т. 2.3.
3.5. Искането по т. 3.1 заедно с документите
по т. 3.3 се подават пред съответния компетентен орган по възстановяване на разходите
в следните срокове:
а) от 1 до 28 февруари – за покупките, извършени от 1 ноември на предходната година
до 31 януари на текущата година;
б) от 1 до 31 май – за покупките, извършени
от 1 февруари до 30 април на текущата година;
в) от 1 до 31 август – за покупките, извършени от 1 май до 31 юли на текущата година;
г) от 1 до 30 ноември – за покупките,
извършени от 1 август до 31 октомври на
текущата година.
3.6. Искането по т. 3.2 заедно с документите
по т. 3.4 се подават до началника на митницата,
в състава на която е митническото учреждение, извършващо митническото оформяне за
всяка конкретна доставка.
3.7. Правото на възстановяване на заплатените разходи за данък върху добавената
стойност е налице, когато:
a) са изпълнени условията по чл. 71 от
Закона за данък върху добавената стойност;
б) за начисления данък върху добавената
стойност за закупените стоки, получените
услуги, извършеното плащане, преди да е
възникнало данъчно събитие по облагаема
доставка, и за осъщественото ВОП бенефициентът няма право на приспадане на данъчен
кредит съгласно глава седма „Данъчен кредит“
от Закона за данък върху добавената стойност.
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3.8. Не се възстановяват заплатени разходи
за данък върху добавената стойност, когато
закупените стоки, получените услуги, извършеното плащане, преди да е възникнало
данъчно събитие по облагаема доставка, и
осъщественото вътреобщностно придобиване
не са свързани с изпълнението на проектите
съгласно програмите на Споразумението.
3.9. Не се прилага и процедурата по обезпечаване на данък върху добавената стойност
и/или митни сборове за стоки, допускани
за свободно обращение и крайна употреба
в Република България, когато стоките не са
свързани с изпълнението на проектите съгласно програмите на Споразумението.
3.10. Компетентният орган издава акт, с
който установява подлежащите на възстановяване разходи за заплатен данък върху
добавената стойност, или акт за освобождаване на обезпечението в 30-дневен срок от
получаването на искането, след като установи,
че са налице условията за възстановяване на
заплатените разходи или за освобождаване
на обезпечението. Наличието на условията
за възстановяване на разходите за заплатен
данък върху добавената стойност се установява по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
3.11. Актът, с който се прихваща/възстановява или мотивирано се отказва да се възстанови разходът за данъка върху добавената
стойност, платен от бенефициента, се връчва
на бенефициента по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В случаите на
отказ за възстановяване актът се изпраща
до компетентния орган при Посолството на
Съединените американски щати в Република
България, като в тези случаи бенефициентът
представя на компетентния орган по приходите декларация за съгласие за предоставяне
на информацията.
3.12. Актът, с който се отказва възстановяване на разхода за данъка върху добавената
стойност, платен от бенефициента, подлежи
на обжалване от бенефициента по реда за
обжалване на актове за прихващане и възстановяване съгласно чл. 152 и следващите от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Ако органът по приходите не уведоми бенефициента за взетото решение относно искането
за възстановяване на данъка в определените
от процедурата срокове, се прилага чл. 131 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
3.13. В случаите на отказ за освобождаване
на учреденото обезпечение актът се връчва
на бенефициента, който може да го оспори
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. В случаите на отказ за освобождаване на обезпечението актът се изпраща до
компетентния орган при Посолството на
Съединените американски щати в Република
България.
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3.14. Неправомерно възстановени разходи за
заплатен данък върху добавената стойност за
внесени и закупени стоки, за получени услуги
на територията на Република България и за
осъществено ВОП подлежат на връщане от
бенефициента заедно със законната лихва. При
получаване на уведомлението от компетентния орган по възстановяване бенефициентът
трябва да върне неправомерно възстановените
суми в 10-дневен срок считано от датата на
получаване на уведомлението. В случай че
бенефициентът не изплати сумата на неправомерно възстановените разходи заедно с
начислената лихва, компетентният орган по
възстановяване прихваща същата от сумите,
подлежащи на възстановяване, по всяко следващо искане на съответния бенефициент до
размера на сумата, подлежаща на връщане.
3.15. Сумите, подлежащи на възстановяване или връщане, се превеждат по банковата
сметка на бенефициента, посочена в искането.
IV. Неприложимост.
4. Тази процедура не се прилага от бюджетни организации, които заплащат дължимите
данъци и митни сборове от бюджета си по
общия ред.
V. Дефиниции.
5. По смисъла на тази процедура:
5.1. „Компетентен орган“ по отношение
на възстановяването на разходи за данък
върху добавената стойност е директорът на
Териториалната дирекция на НАП – София,
или упълномощен от него орган, а по отношение освобождаване на обезпечението,
след заплащане на дължимите данък върху
добавената стойност и/или на митните сборове – началникът на митницата, в състава
на която е митническото учреждение, извършващо митническото оформяне за всяка
конкретна доставка.
5.2. „Бенефициенти“:
а) за дъл ж имите мита са юридически
или физически лица, в т.ч. обществени или
частни организации, които са получатели
на финансиране по програмите за помощ по
Споразумението;
б) за дължимия данък върху добавената
стойност са юридически или физически лица,
които не извършват стопанска дейност, в т.ч.
обществени или частни организации, които
са получатели на финансиране по програмите
за помощ по Споразумението.
5.3. „Бюджетни организации“ са организациите по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните
финанси.
5.4. „Данъчни документи“ за целите на
т. 3.3, буква „а“ са тези по смисъла на чл. 112,
ал. 1 от Закона за данък върху добавената
стойност.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

Приложение № 1
ИСКАНЕ

До …………………………..
Вх. № ………………/…………… г.

Наименование на заявителя
1.

2.
3.
4.

Адрес на заявителя
Описание на дейността на заявителя
БУЛСТАТ ………………………………………
Период, за който се отнася искането

от

месец

година

5.

Обща стойност на данъка върху добавената стойност, подлежаща
на възстановяване

6.

Банкова сметка номер

до

месец

година

лв.

Банков идентификационен код

Име и адрес на банковата институция
Титуляр на сметката
7.

Заявителят декларира:
а) че за закупените стоки, получените услуги, извършеното плащане, преди да е възникнало
данъчно събитие по облагаема доставка, за осъщественото вътреобщностно придобиване няма
право на приспадане на данъчен кредит съгласно глава седма „Данъчен кредит“ от Закона за
данък върху добавената стойност и не е упражнил това право на приспадане;
б) че закупените стоки, получените услуги, извършеното плащане, преди да е възникнало
данъчно събитие по облагаема доставка, и осъщественото вътреобщностно придобиване, за
които се подава искането за възстановяване, са финансирани по програми за помощ по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените
американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ;
в) че закупените стоки и получените услуги, за които се подава искането за възстановяване,
няма да бъдат предлагани на определен пазар.
Заявителят се задължава да върне всяка неправомерно получена сума.

Място
Дата
...................................... .........................................................................

Подпис на заявителя
.........................................................

8.

Списък на доставките и документите, за които се иска възстановяване на разходите за данъка:
Документите следва да бъдат номерирани последователно, като се започва от 1. Този номер
следва да бъде поставен в горния десен ъгъл на лицето на документа.
Опишете всеки представен данъчен документ. Ако мястото на този формуляр не е достатъчно,
можете да използвате допълнителни листове, които трябва трайно да прикрепите към искането.

№
по
ред

Вид на стоки- Наименование, идентифи- Дата на из- Стойност на да- Стойност на искания
те и услугите кационен номер по ДДС, даване и но- нъчна основа на за възстановяване даБУЛСТАТ на доставчика мер на доку- доставка на�����
����
сто- нък върху добавената
на стоките и услугите
мента
ки и услуги
стойност

Общо:
……….............................................…………………………………………………...................
(фамилия и длъжност)
………………… 						
…….........……………..
(дата) 						
(подпис и печат)
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Приложение № 2
ИСКАНЕ

До …………………………..
Вх. № ………………/…………… г.

Наименование на заявителя
1.

2.
3.
4.
5.

Адрес на заявителя
Описание на дейността на заявителя
БУЛСТАТ ………………………………………
ЕАД, за което се отнася искането
Обща стойност на данъка върху добавената стойност

лв.

Обща стойност на митните сборове

лв.

6.

Обща стойност на обезпечението, което следва да бъде освободено

лв.

7.

Банкова сметка номер

Банков идентификационен код

Име и адрес на банковата институция
Титуляр на сметката
8.

Заявителят декларира:
а) че за допуснатите за свободно обращение и крайна употреба стоки в Република България
няма право на приспадане на данъчен кредит съгласно глава седма „Данъчен кредит“ от Закона
за данък върху добавената стойност и не е упражнил това право на приспадане;
б) че допуснатите за свободно обращение и крайна употреба стоки в Република България, за
които се подава искането за възстановяване, са финансирани по програми за помощ по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените
американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ;
в) че допуснатите за свободно обращение и крайна употреба стоки в Република България, за
които се подава искането за възстановяване, няма да бъдат предлагани на определен пазар.
Заявителят се задължава да върне всяка неправомерно получена сума.

Място
Дата
...................................... .........................................................................

Подпис на заявителя
.........................................................

……….............................................……………………………………………..................……
(фамилия и длъжност)
………………… 						
…….........……………..
(дата) 						
(подпис и печат)
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Приложение № 3

Дата
Уважаеми Г-н/Г-жо,
Целта на настоящото писмо е да укаже, че в качеството ми на служител в Посолството
на САЩ, определен за отговорен при осъществяване и изпълнение на задълженията на американското правителство по Споразумението между САЩ и Правителството на Република
България за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 г.
и публикувано в „Държавен вестник“, бр. 14 от 1999 г., удостоверявам, че (наименование на
програмата) се изпълнява в България в съответствие с условията и реда на Споразумението.
Моля бъдете уверени в нашата продължаваща подкрепа и сътрудничество.

С уважение,

Служител по управление

Република България
Директор на Териториална дирекция – София-град,
при Националната агенция за приходите
Началник на митница ..............…………………
Агенция „Митници“

№ …../Дата ……..
Документ #:
Удостоверение
Настоящото удостоверение съдържа информация относно програмата за помощ и включва
описание на оборудване, количества, стойности и получател на оборудването.

С уважение,

6153

Служител по управление
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2015 г. за
финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в
системата на народната просвета
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за финансово подпомагане на дейността
на извънучилищните педагогически учреждения за второто полугодие на 2015 г. в размер
2 049 500 лв., разпределени по бюджетите на
общините съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за
2015 г. – 2 000 000 лв., и на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на
всеобхватно, достъпно и качествено образование
и обучение в предучилищното възпитание и
подготовка и училищното образование. Учене
през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. – 49 500 лв.
(3) Допълнителните трансфери в размер
49 500 лв. се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г.
(4) Със сумата 49 500 лв. да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 2. (1) Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси,
чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г. и Постанов
ление № 36 на Министерския съвет от 2015 г.
за финансово подпомагане на дейността на
извънучилищните педагогически учреждения
в системата на народната просвета.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Кристина Хитрова

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за финансово подпомагане на извънучилищните педагогически
учреждения по бюджетите на общините за второ
полугодие на 2015 г.
Община

Средства
(лв.)

Благоевград
Петрич
Бургас
Hесебър
Поморие
Cунгурларе
Aксаково
Bарна
Дългопол
Провадия
Bелико
Tърново
Горна
Oряховица
Eлена
Павликени
Cтражица
Белоградчик
Брегово
Борован
Bраца
Kозлодуй
Mездра
Mизия
Oряхово
Cевлиево
Балчик
Генерал
Тошево
Tервел
Шабла
Aрдино
Джебел
Kрумовград

52
30
80
10
10
7
10
200
7
10
40

Kърджали
Mомчилград
Kюстендил
Cапарева
баня
Ловеч
Tетевен
Tроян
Берковица

6154

500
000
000
000
000
500
000
000
500
000
000

Община

Средства
(лв.)

Bълчедръм
Bършец
Mонтана
Белово
Bелинград
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Cептември
Перник
Pадомир

6
6
30
6
30
40
10
10
10
40
7

20 000 Белене

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500

6 000

6
10
7
6
6
6
40
10
10
6
6
20
10
7

000
000
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500

Hикопол
Плевен
Aсеновград
Пловдив
Стамболийски
Сопот
Kубрат
Лозница
Pазград
Две могили
Pусе
Cилистра
Kотел
Cливен

6
55
30
140
10
6
7
6
72
6
60
30
10
40

000
000
000
000
000
000
500
000
500
000
000
000
000
000

7
6
6
6
10

500
000
000
000
000

6
6
20
6
315

000
000
000
000
000

50
7
30
6

000
500
000
000

Девин
Златоград
Cмолян
Чепеларе
Столична
община
Ихтиман
Чирпан
Kазанлък
Tърговище

10
7
40
30

000
500
000
000

30
10
10
7

000
000
000
500

6
60
7
40
2 049

000
000
500
000
500

Kаспичан
Шумен
Eлхово
Ямбол
Всичко:
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
(обн., ДВ, бр. 20 от 2001 г.; изм., бр. 64 от
2001 г., бр. 4 от 2002 г., бр. 52 и 88 от 2003 г.,
бр. 11 и 37 от 2006 г., бр. 78 от 2008 г., бр. 32
и 56 от 2009 г., бр. 47 от 2010 г., бр. 83 от
2011 г., бр. 21 и 62 от 2012 г., бр. 94 от 2013 г.
и бр. 38 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 3 числото „111“ се заменя
със „108“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „111“ се заменя със „108“.
2. На ред „Обща администрация“ цифрата
„8“ се заменя със „7“.
3. На ред „дирекция „Правно, информационно, стопанско и финансово обслужване“
цифрата „8“ се заменя със „7“.
4. На ред „Специализирана администрация“
числото „101“ се заменя с „99“.
5. На ред „Главна дирекция „Регистрация,
контрол и правоспособност за работа с техниката“ числото „84“ се заменя с „83“.
6. На ред „Регионални служби“ числото
„79“ се заменя със „77“.
7. На ред „Главна дирекция „Изпитване и
сертифициране“ числото „17“ се заменя с „16“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
6165

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ,
бр. 64 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думата „гори“ се
добавя „и горски територии“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
a) в основния текст след думата „разработки“ се добавя „и указания“;
б) създава се т. 3:
„3. системи и стандарти за стопанисване
на определени гори“.
2. В ал. 2 след думата „разработки“ се
добавя „и указания“.
§ 3. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В т. 1 след думата „запазват“ се добавя „и“.
2. В т. 4 думите „запазване дърветата“ се
заменят със „запазване на дървета“.
§ 4. В чл. 6 се създава ал. 5:
„(5) При провеждане на отгледните сечи се
спазват принципите на позитивната селекция.“
§ 5. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Прорежданията се провеждат в периода на интензивен растеж на дърветата по
височина с цел осигуряване на условия за
растежа им и подобряване и поддържане на
жизнеността и механичната устойчивост на
насажденията.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „стабилност“ се заменя
с „жизненост“.
2. В ал. 2 думите „биологията на които не
позволява да достигнат турнусната зрялост на
основния дървостой“ се заличават.
§ 7. В чл. 13, ал. 2 накрая се добавят думите
„и изборно прореждане“.
§ 8. Членове 14, 15, 16 и 17 се отменят.
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 6 думите „разновъзрастни гори“
се заменят с „гори с неравномерна структура“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§ 10. В чл. 23, ал. 1 думите „на два или
повече“ се заменят с „постепенно на няколко“.
§ 11. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Краткосрочно-постепенната
сеч се провежда на малки площи с размер на
отделното сечище до 2 ха. Възобновителният
период за отделните сечища е не по-кратък
от 15 години и не по-дълъг от 20 години.
(2) Сечта се провежда чрез отсичане на
дърветата равномерно по площта на отделното
сечище на 3 или 4 фази.
(3) Подготвителната фаза се провежда при
склопеност над 0,8, когато липсва семенно
възобновяване от целевите дървесни видове.
Склопеността се намалява до 0,7 – 0,8, а интензивността на сечта е до 25 на сто.
(4) Осеменителната фаза се провежда с
интензивност до 30 на сто, като склопеността
се намалява до 0,5 – 0,6. Тази фаза на сечта
се провежда не по-рано от 5 години след
подготвителната фаза.
(5) Осветителната фаза се провежда не порано от 5 години след осеменителната фаза
при покритие над 50 на сто на площта на
сечището с достатъчно количество подраст.
Интензивността на сечта е до 30 на сто, като
склопеността се намалява до 0,3 – 0,4.
(6) При наличие на достатъчно количество
подраст и склопеност над 0,6 осветителната
фаза се провежда на два пъти, като склопеността на насаждението се намалява до
0,3 – 0,4. Интензивността на всяка от намесите
не надвишава 25 на сто.
(7) Окончателната фаза се провежда при
склопеност на дървостоя в сечището не по-
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голяма от 0,4 и покритие над 80 на сто на
площта с достатъчно количество укрепнал
подраст. При провеждането на окончателната
фаза в площните сечища се оставят от 3 до 5
биотопни дървета на един хектар.
(8) При провеждане на фазите на краткосрочно-постепенната сеч по ал. 1 се спазват
следните изисквания:
1. площта от насаждението, в която не се
провеждат сечи, е не по-малка от площта, в
която се провеждат;
2. сечта в площта от насаждението, в която
не са проведени сечи, започва, след като младият дървостой в съседните отсечени площи
достигне средна височина не по-малко от 2 м;
3. не се допуска сливане на сечищата в
съседни насаждения с обща площ, по-голяма
от 2 ха, когато попадат в един имот. За целта
да се спазват изискванията по т. 2.“
§ 12. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Краткосрочно-постепенна сеч
на тесни ивици се провежда с широчина на
отделната ивица не повече от 2 пъти средната
височина на дървостоя, но не повече от 40 м.
Възобновителният период за отделните ивици
е не по-кратък от 15 години и не по-дълъг
от 20 години.
(2) Сечта се провежда чрез отсичане на
дърветата равномерно по площта на отделната
ивица на 3 или 4 фази.
(3) Сечта започва със залагане на първата ивица, в която се провежда съответната
фаза на краткосрочно-постепенната сеч. При
провеждане на следващата фаза на сечта в
първоначално заложената ивица непосредствено до нея се залага нова ивица, в която
се извежда предходната фаза на сечта. В тази
последователност се залагат ивици върху цялата площ на насаждението.
(4) При провеждане на отделните фази на
сечта се прилагат изискванията по чл. 24,
ал. 3 – 7.“
§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „съгласно чл. 24,
ал. 3 и 4“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При наличие на възобновяване в местата с най-голямо количество подраст се отварят
до 2 котела на хектар с площ на всеки един
до 0,1 хa. Площите между котлите се изреждат еднократно равномерно до склопеност не
по-малка от 0,4 – 0,5.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Интензивността на сечта е до 30 на
сто при всяка лесовъдска намеса. Възобновителният период на постепенно-котловинната
сеч е не по-малък от 30 години.“
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 думите „над 30 години“ се заменят с „не по-малък от 40 години“.
2. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
„3. при липса на възобновяване в иглолистни
гори прозорците се залагат на два пъти в места
със склопеност, по-голяма от 0,6, като първия
път склопеността в прозореца се свежда до 0,4
в семеносна година, а окончателното изсичане
на дървостоя в прозореца се извършва при
започнал възобновителен процес;“
б) създава се т. 8:
„8. интензивността на сечта при всяка
лесовъдска намеса не може да превишава
25 на сто.“
§ 15. В чл. 27, ал. 4 думите „до 30 %“ се
заменят с „до 25 на сто“.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „от запаса на насаждението“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „през 8 – 10 години“ се
заменят със „съобразно възприетия турнус
на стопанството“.
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Групово-изборна сеч се провежда в
насаждения с участие в състава им на светлолюбиви дървесни видове, както и в буковите
и в смърчовите високопланински гори.“
2. В ал. 2 след думата „дървостоя“ се
поставя запетая и се добавя „приоритетно в
местата с налично възобновяване“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Интензивността на сечта е до 20 на сто.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Повторяемостта на групово-изборната сеч е съобразно възприетия турнус на
стопанството.“
§ 18. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Голите сечи са възобновителни
сечи с последващо изкуствено и/или издънково
възобновяване.
(2) Голи сечи с изкуствено възобновяване
се провеждат в тополови гори, както и в насаждения от келяв габър и мъждрян, растящи
на средно богати и богати месторастения, и
издънкови акациеви насаждения, за възстановяване на производствения им потенциал.
(3) Голи сечи с издънково естествено възобновяване се провеждат в тополови, акациеви,
гледичиеви, келявгабърови, мъждрянови, върбови и липови гори или смесени от същите
дървесни видове.
(4) Голи сечи в липови гори се провеждат
в насаждения с минимум 90 на сто участие
на липата в състава на насаж дението на
площни сечища до 2 ха. Неотсечената ивица
между площните сечища е с широчина не
по-малка от 20 м.
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(5) За предпазване от вредното въздействие
на водите голите сечи в ивицата дига – бряг
се провеждат на площи до 5 ха. Следващата
гола сеч се провежда не по-рано от 3 години
след залесяване на предходното сечище.
(6) Голата сеч в нискостъблени гори, с
изключение на акациевите, се провежда на
площни сечища до 2 ха. Неизсечената ивица
между площните сечища е с широчина не
по-малка от 20 м.
(7) Сливането на площните сечища по ал. 4
и 6 се извършва след склопяване на младия
дървостой и достигане на средна височина не
по-малка от 3 м.“
§ 19. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Санитарни сечи се провеждат
при наличие на повреди, причинени от биотични въздействия. В този случай дърветата се
отсичат с цел подобряване на здравословното
състояние на насажденията и предотвратяване
на опасността от каламитети.
(2) Санитарните сечи се провеждат, ако
са предвидени в горскостопанските планове
или с одобрено план-извлечение по искане от
собственика или от лицата, на които е предоставено управлението на горските територии.
(3) Интензивността на санитарната сеч е
в зависимост от обема на повредената и/или
повалената дървесина, като се оставят от 3
до 5 биотопни дървета на един хектар.
(4) Санитарните сечи се провеждат, когато
установените повреди от биотичен характер
са концентрирани и площта им е над 0,1 ха в
рамките на отделно насаждение или отделен
имот.“
§ 20. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Принудителни сечи се провеждат при наличие на повреди, причинени
от абиотични въздействия. В този случай се
отсичат повредени и/или повалени дървета
с цел усвояване на дървесината.
(2) Принудителните сечи се провеждат, ако
са предвидени в горскостопанските планове
или с одобрено план-извлечение по искане от
собственика или от лицата, на които е предоставено управлението на горските територии.
(3) Интензивността на принудителната сеч
е в зависимост от обема на повредената и/
или повалената дървесина, като се оставят
от 3 до 5 биотопни дървета на един хектар.
(4) Провеждането на принудителни сечи,
при които се отсичат не повече от три дървета
на 1 ха и не повече от 30 дървета за цялото
насаждение (или отделен имот), се извършва
въз основа на утвърден от съответната регионална дирекция по горите инвентаризационен
опис по образец. В тези случаи не се изисква
да са предвидени в горскостопански планове
или в план-извлечение.“
§ 21. Създават се чл. 35а, 35б, 35в, 35г, 35д
и 35е:
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„Чл. 35а. Когато се установят повреди,
причинени от биотични и/или абиотични
въздействия, и състоянието на насаждението
отговаря на критериите за провеждане на
отгледна или възобновителна сеч, увредените
дървета се отсичат по време на съответната сеч.
Чл. 35б. (1) В насаждения на добри месторастения е възможно провеждането на система от сечи за индивидуално производство
на висококачествена дървесина.
(2) Сечите по ал. 1 се прилагат в следните
фази от развитие на насаждението:
а) фаза на възникване на насаждението – младиняци с височина до 3 м;
б) фаза на диференциация – млади насаждения с височина между 3 и 12 м, по изключение – до 15 м;
в) фаза на натрупване – самоокастрянето
на дърветата е достигнало 25 на сто от очакваната височина на стъблото в зряла възраст;
г) фаза на зрялост.
Чл. 35в. Във фазата на възникване на
насаждението се извършва пречупване на
екземпляри, които застрашават развитието на
качествените екземпляри на дървесни видове,
залегнали в дългосрочната цел за развитие на
гората. Пречупването се извършва в периода
на напреднала вегетация.
Чл. 35г. (1) Във фазата на диференциация в
насаждението се определят дървета опции от
всички налични дървесни видове – супержизнени или жизнени дървета с добро качество
на стъблото.
(2) Лесовъдската намеса представлява опръстеняване на височина 130 см на жизнени,
но с лошо качество дървета, които пречат на
растежа по височина и развитието на короната на дърветата опции, чрез отстраняване
на кората и камбия.
(3) Редки дървесни видове и редки дървесни
форми трябва да бъдат запазвани независимо
от качеството им.
Чл. 35д. (1) Във фазата на натрупване на
разстояние от 15 до 25 м едно от друго се
определят дървета на бъдещето от желани
местни видове, които се отбелязват трайно на
гръдна височина, по начин, който не уврежда
кората на дърветата.
(2) Лесовъдската намеса във фазата на
натрупване представлява отстраняване на
дървета, които конкурират дърветата на бъдещето в коронното пространство, и се повтаря
през 3 – 5 години.
(3) Лесовъдски намеси в пространствата
между дърветата на бъдещето не се провеждат.
(4) Дървесни видове с единично участие,
които отговарят на дългосрочната цел за
развитие на гората, без значение от тяхното
качество, се избират за „екологични дървета
на бъдещето“ и се стопанисват по начин,
който гарантира тяхното запазване.
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(5) Във фазата на зрялост лесовъдските
намеси намаляват. Отстраняват се останали
конкуренти в периферията на короната на
дърветата на бъдещето. Допуска се отварянето на прозорци за създаване на условия за
естествено възобновяване на отделни площи.
(6) При достигане на определени целеви
диаметри по дървесни видове и условия на
месторастене може да се извърши ползване
на дървета на бъдещето.
(7) Запазват се дървета с хралупи и мъртва
дървесина в стоящо и лежащо състояние при
условие, че стоящите дървета не пречат на
дърветата на бъдещето.
Чл. 35е. (1) За разновъзрастно стопанисване
на горите се прилага система от сечи, при която
се цели осигуряване на постоянно покритие на
площта с горскодървесна растителност, чрез
провеждане на отгледни и възобновителни
мероприятия и се прилага в чисти и смесени
иглолистни и широколистни гори.
(2) Системата от сечи за разновъзрастно
стопанисване се прилага при спазване на
следните изисквания:
1. определят се и се запазват жизнени дървета с качествени стъбла и корони;
2. при всяка намеса пълнотата не се намалява под 0,5 за светлолюбивите и под 0,6 за
сенкоиздръжливите дървесни видове;
3. интензивността на намесата не надвишава 15 на сто;
4. повторяемостта на сечта се определя от
състоянието и структурата на насаждението
след предходната намеса, но не по-рано от
5 години.
(3) При достигане на възраст не по-малка от 80 години за семенни и 50 години за
издъковите насаждения и започнал възобновителен процес се допускат възобновителни
мероприятия, при които пълнотата не се
намалява под 0,3.“
§ 22. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) В горите се провеждат технически сечи за:
1. създаване и поддържане на дивечова
нива, дивечова просека, дивечов котел, бръстилище, ловна просека, дивечово сечище,
дивечова ливада;
2. мероприятия за опазване на горските
територии от пожари;
3. изграждане и поддържане на обектите
по чл. 54, ал. 1 и чл. 153, ал. 1 от Закона за
горите;
4. усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е
учредено право на строеж, право на ползване
и сервитути по реда на Закона за горите и
Закона за енергетиката;
5. стопанисване на полезащитните горски
пояси;
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6. защита на бреговете и островите на
р. Дунав, както и на създадените хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите;
7. просветляване на трайни горски пътища;
8. извършване на други дейности извън
посочените в т. 1 – 7.
(2) При провеждане на сечи за създаване
на дивечови сечища по ал. 1, т. 1 площта на
сечището е не по-голяма от 2 ха и възрастта
на насаждението е до 40 години и се допуска
само в издънкови насаждения.
(3) Сечите в полезащитните горски пояси по
ал. 1, т. 5 се провеждат само в пояси в „лошо“
състояние, когато е необходимо цялостно или
частично изсичане на дървостоя. Допуска се
частично или цялостно изсичане и във:
1. акациеви пояси със семенен и смесен
произход с възраст над 20 години;
2. акациеви пояси с издънков произход с
възраст над 15 години;
3. гледичиеви пояси с възраст над 50 години.
(4) При провеждане на мероприятия по
а л. 1, т. 6 във върбови те наса ж дени я се
допуска провеж дане на главосечна сеч в
ивица с широчина 10 – 15 м покрай брега.
Дърветата се секат на височина до 2 м в зависимост от превишението на терена спрямо
средното ниво на реката. Сечта се повтаря
през 3 – 4 години.
(5) Сечите по ал. 1, т. 7 се провеждат само
за трайни горски пътища. Просветляване може
да се извършва от едната или от двете страни
на пътя, като общата широчина на ивицата,
в която се извършва просветляване, от краищата на обхвата на пътя е не повече от една
четвърт от средната височина на дървостоя
на насаждението.“
§ 23. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) С цел въвеждане в единичноизборна форма на стопанство чрез постепенна
трансформация на структурата на насажденията се провежда изборно прореждане до
достигане на целева изборна структура.
(2) Изборно прореждане се провежда в
чисти и смесени насаждения, доминирани от
сенкоиздръжливи иглолистни дървесни видове.
(3) Изборното прореждане съчетава отглеждане и възобновяване на насажденията.
(4) Интензивността на сечта при изборно
прореждане е до 20 на сто.
(5) Не се допуска отваряне на възобновителни пространства с диаметър, по-голям от
1/2 от височината на дървостоя.
(6) Повторяемостта на сечта се определя
от състоянието и структурата на насаждението след предходната сеч, но не по-рано от
10 години.“
§ 24. Член 39 се отменя.
§ 25. В чл. 45 ал. 3 се изменя така:
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„(3) Без наличие на условията по ал. 1
и 2 е допустимо отсичане на дървета с цел
потушаване на пожари, при възникване на
природни бедствия и аварии, както и за премахване на дървета, създаващи опасност за
функциониране на инфраструктурни обекти
или за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората.“
§ 26. В чл. 48 се създава ал. 3:
„(3) Почистването на сечищата се извършва едновременно с провеждането на сечта в
насаждението.“
§ 27. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Маркирането се извършва само когато
границите на имота с други собственици са
трайно обозначени на терена, което се отразява писмено в карнет-описа. Маркиращият
лесовъд ограничава граничещата с други
собственици страна, като се съобразява с
граничните точки на имота.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
навсякъде числото „18“ се заменя с „14“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“ и
се създава изречение второ: „По решение на
собственика или лицата, които стопанисват
горската територия, се допуска и допълнително
отбелязване или номериране на дърветата,
предвидени за сеч.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в
т. 1 след думата „дървостоя“ се добавя „при
провеждане на голи сечи, както и при провеждане на санитарни, принудителни и технически сечи с интензивност сто процента“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „при цялостно отсичане на дървостоя“ се заменят с „в случаите по ал. 6, т. 1“
и след думата „отбелязване“ се добавя „на
височина 130 см“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думата „Извозните“ се заменя с „Новосъздадените извозни“.
9. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно
ал. 10 и 11.
10. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и се
изменя така:
„(12) Изчисляването на обема и категориите
на маркираната дървесина се извършва по
утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите нормативносправочна база. Резултатът от изчисляването
се вписва в карнет-описа.“
11. Създава се нова ал. 13:
„(13) При голи, санитарни, принудителни
сечи, прочистки, прореждания и технически
сечи се допуска изчисляване на обема и
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категориите на маркираната дървесина да
се извърши по действащия горскостопански
план или програма или чрез пробна площ.“
12. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и се
изменя така:
„(14) Сортиментна ведомост се изготвя по
образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите,
която е неразделна част от карнет-описа и е
задължителна за всички насаждения, в които
ще се провеждат сечи с материален добив.“
13. Досегашните ал. 13 и 14 стават съответно ал. 15 и 16.
§ 28. В чл. 51б се правят следните изменения и допълнения;
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицето, взело решение за отсичането
на дърветата по ал. 1, съставя констативен
протокол, в който описва причините, мястото, датата, отдел и подотдел, номер на имота
съгласно кадастралния регистър или картата
на възстановената собственост (в случай, че
е известен); наименование на инфраструктурния обект; брой на дърветата за отсичане по
дървесни видове, приблизителния им обем
по категории дървесина и временния склад,
където при необходимост ще се преместват
повалените дървета или части от тях. За взетото решение се уведомява собственикът на
горската територия и съответната регионална
дирекция по горите, на които представя и
копие от констативния протокол.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато повалената дървесина възпрепятства нормалното функциониране на
инфраструктурните обекти, дървесината се
премества и складира по възможност в границите на имота по начин, който позволява
функционирането на обектите.“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Когато решението за отсичане на
дърветата е взето от лицата по ал. 1, т. 4, 5
и 6, констативният протокол се съставя от
служител на съответната регионална дирекция
по горите и се подписва и от лицето, взело
решението.
(6) Транспортирането на добитата дървесина се извършва след издаване на позволително
за сеч въз основа на констативния протокол
по ал. 2 и отразения в него дървесен обем,
като не се съставят карнет-опис и технологичен план.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея
думите „Лицето, което издава превозните
билети за транспортиране на дървесината,
добита от дърветата по ал. 1 и 3, маркира“
се заменят с „Лицето, което съставя констативния протокол за отсичането на дърветата
по ал. 1, осигурява маркирането на“.
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5. Създава се ал. 8:
„(8) Дърветата, подлежащи за сеч по ал. 3,
се маркират преди издаването на позволителното за сеч.“
§ 29. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Сечите се провеждат след издаване на
писмено позволително от лицата по чл. 108,
ал. 1 от Закона за горите въз основа на:
1. у твърден горскостопански план или
програма или одобрено план-извлечение;
2. одобрен карнет-опис, удостоверяващ, че
насаждението е маркирано за предвидената
сеч, спазени са изискванията на чл. 50 и
границите на имота с други собственици са
трайно обозначени на терена;
3. одобрен технологичен план за добив на
дървесина;
4. копие от документ, удостоверяващ, че са
изпълнени изискванията на чл. 181 от Закона
за горите – за горите, общинска собственост.“
2. В ал. 2, изречение второ след думата
„сечи“ се добавя „или принудителни сечи,
както и в случаите по чл. 46 и за обектите по
чл. 153, ал. 1, т. 2 – 7 от Закона за горите,“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 153, ал. 1, т. 1 от
Закона за горите, когато обектите се намират
извън насаждението, предвидено за сеч, не се
изисква горскостопански план или програма,
като позволителното за сеч се издава въз основа на одобрено от съответната регионална
дирекция по горите план-извлечение по образец, утвърден от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 30. Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. (1) Промяната на вида на сечта
се извършва без изготвяне и одобряване на
план-извлечение, в случай че се запазва насоката на стопанисване.
(2) В случаите, в които не е предвидена
насока на стопанисване или се налага нейната промяна, план-извлечението се изготвя
от лице, регистрирано в публичния регистър
на ИАГ по чл. 235 от Закона за горите, по
предложение на собствениците на гори или
лицата, на които е предоставено управлението
на съответната горска територия.
(3) Предложението за промяна на предвидената насока на стопанисване се подава до
съответната регионална дирекция по горите,
придружено със:
1. попълнено план-извлечение по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите;
2. обяснителна записка, в която се посочва
основанието, налагащо промяната;
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3. скица – когато предлаганата сеч ще се
провежда в част от насаждението.
(4) Необходимостта от промяната по ал. 2
се установява от комисия, назначена от директора на регионалната дирекция по горите или оправомощено от него длъжностно
лице – когато се предлага промяна в утвърден
горскостопански план или програма.
(5) В комисиите по ал. 4 могат да се включват и представители на:
1. лесозащитна станция, когато с промяната
на вида на сечта се предвижда провеждане
на санитарна сеч вследствие на биотични
въздействия;
2. горска семеконтролна станция, когато
се предлага промяна на вида на сечта в семе
производствени насаждения и в насаждения с
регистрирани източници за добив на горски
репродуктивни материали;
3. дирекция на природния парк, когато
промяната на сечта е в насаждение на територията на природен парк.
(6) В едномесечен срок от постъпване на
предложението комисията изготвя протокол
за работата си, с който се произнася относно
необходимостта от промяната.
(7) Въз основа на протокола на комисията
и решение или становище на компетентния
орган по околна среда съответният орган
по ал. 4 одобрява или мотивирано отказва
да одобри план-извлечението за промяна на
вида на сечта.“
§ 31. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. да не е на повече от 1000 м от границата
на насаждението.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Изключения от ал. 3 се допускат след
съгласуване на технологичния план със съответната регионална дирекция по горите.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
накрая се добавя „и се счита за валиден, когато е одобрен и е регистриран в електронната
система на ИАГ“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 32. В чл. 54, ал. 1 се създава т. 5:
„5. нотариално заверено съгласие, издадено
по реда на чл. 111, ал. 8 от Закона за горите – когато горският имот е собственост на
повече от едно физическо и юридическо лице.“
§ 33. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато сечището е освидетелствано с отсечена,
но неизвозена до временен склад дървесина,
извозването є се осъществява след издаване
на ново позволително за сеч.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Протоколът за освидетелстване на
сечището се издава чрез интернет базираната
информационна система на Изпълнителната агенция по горите в срока по ал. 1 и се
подписва от лицето, извършило освидетелстването, и от лицето, на което е издадено
позволителното за сеч.“
3. В ал. 4 думата „три“ се заменя със „седем“, а думите „освидетелства сечището“ се
заменят със „състави протокол за освидетелстване на сечището“.
4. Алинея 6 се отменя.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
при наличие на обстоятелства, възпрепятстващи проверката на сечището. Удължаването
се извършва след писмено съгласуване от
съответната регионална дирекция по горите.“
§ 34. В чл. 64, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след числото „52“ се добавя „ал. 1,
т. 2, 3 и 4 и по чл. 54, ал. 1“.
2. Точка 6 се отменя.
§ 35. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. поддържане на мъртва дървесина от
8 до 10 на сто от запаса на насажденията,
с изключение на горите с висока степен на
пожарна опасност;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При маркирането на насаждения за
сеч се запазват най-малко 3 – 5 бр. дървета
на хектар с диаметър над 20 см на височина
130 см с цел осигуряване на биотопна дървесина. Определените биотопни дървета се
обозначават с траен знак.“
§ 36. В чл. 66 ал. 2 се изменя така:
„(2) Допуска се провеждане на краткосрочно-постепенна сеч на малки площи и на тесни
ивици в издънкови гори с влошено състояние,
предвидени за превръщането им в семенни.“
§ 37. В чл. 68, ал. 3 след думите „речни
брегове“ се добавя „с изключение на изкуствено създадените насаждения“ и числото „10“
се заменя с „15“.
§ 38. Създава се глава шеста:
„ Г л а в а

ш е с т а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕЧИ В ЗАЩИТНИ И СПЕЦИАЛНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Чл. 72. При провеждане на сечи в защитни и специални горски територии се спазват
следните специфични изисквания:
1. около постоянните водни течения с
изключение на изкуствено създадените насаждения се запазват зони с широчина не
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по-малка от 15 м, като при необходимост в
тях се допуска премахване само на сухи и/
или паднали дървета; в буферната зона, която включва 100-метровата ивица на реките
Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом,
Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит,
Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом,
Камчия, Велека и Резовска, както и 50-метровата за останалите водни течения от двете
им страни, в долния равнинно-хълмист и
хълмисто-предпланински пояс на дъбовите
гори, възобновителните сечи се провеждат с
удължен възобновителен период с изключение на изкуствено създадените насаждения;
2. за защита на поройните водни течения
от двете им страни (15 м) не се допускат
сечи освен премахването на единични сухи
дървета;
3. в насаждения на стръмни терени със
среден наклон над 25° се провеждат следните
възобновителни сечи: групово-постепенна,
неравномерно-постепенна, групово-изборна
и изборна сеч (постепенно-котловинна с
удължен възобновителен период), в зависимост от особеностите на дървесните видове
и състоянието им;
4. в горите на урвести и каменливи терени,
както и в горната граница на гората (200-метровата ивица), се допуска провеждането само
на отгледни, санитарни и принудителни сечи;
5. в горите в непосредствена близост (в
радиус 20 м) до извори, кладенци, каптажи,
водопои и други водоизточници, които не са
включени в санитарноохранителните зони,
се провеждат само санитарни сечи и принудителни сечи;
6. не се допускат сечи в горите във фаза на
старост с изключение на случаите на повреди
над 50 на сто;
7. в горите в границите на 200 м около
туристически хижи и обекти с религиозно
значение, както и тези, свързани със съхраняване на културното наследство и националните
традиции за местното население (местности,
свързани с религиозни вярвания, оброчища,
територии, традиционно свързани с провеждането на събори, надпявания, други мероприятия от местен характер), не се провеждат
сечи с оглед запазването на насажденията
до естествената им физиологическа възраст,
като по изк лючение се отси чат отделни
дървета, представляващи опасност за хора и
съоръжения, или се провеждат санитарни и
принудителни сечи.“
§ 39. В допълнителните разпоредби се
създават т. 42 – 45:
„42. „Биотопни дървета“ са стоящи живи
или мъртви дървета със специфични характеристики, които са реално или потенциално
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местообитание за живи организми, включващи: стари дървета; дървета с хралупи или
гнезда; дървета със значително покритие от
мъхове, лишеи и гъби; единични дървета
в открити пространства; високи/надлесни
дървета в периферията на гората; дървета
с индикации за използване от животински
организми; дървета, осигуряващи хранителна
база; групи дървета със значима стойност
от ландшафтен и/или биологичен характер.
43. „Гора във фаза на старост“ е гора, без
значими интервенции – не е съществено повлияна от едроплощни природни нарушения
и антропогенни въздействия и e с възраст на
основните дървесни видове над 100 години,
като по този начин притежава екосистемни
характеристики на предклимаксно съобщество. Характеристиките на гората във фаза
на старост задължително включват неравномерна физическа структура на дървостоя,
коя т о осиг у рява разнообразни п ри родни
местообитания и видово биоразнообразие,
доминирано от късносукцесионни представители, включително при възобновяването,
характерни за съответните горски хабитати.
44. „Позитивна селекция“ е премахване
на преките конкуренти на желаните дървета,
които трябва да формират дървостоя в зряла
възраст. За осъществяването є се прилага
върхов метод на отгледна сеч є елементи на
комбиниран.
45. „Полезащитни пояси в лошо състояние“
са тези, които не изпълняват предназначението
си вследствие на престарялост на дървостоя,
пожари, абиотични и биотични въздействия,
главният или главните видове липсват или
са под 50 на сто участие в състава или здравословното състояние е лошо (обезлистване
над 60 на сто, оцветяването на короната и
стъблото е над 60 на сто, суховършие над 30
на сто с признаци на загиване, преобладаващата конструкция е напълно нарушена под
35 на сто).“
§ 40. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „при спазване
на изискванията на тази наредба“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Промяна на вида на сечта се извършва
с план-извлечение по предложение от собствениците на гори или лицата, на които е
предоставено управлението на съответната
горска територия. В случаите, когато в съответния проект, план или програма по ал. 1
се налага изменение на вида на сечта или
не е предвидена сеч, собствениците на гори
или лицата, на които е предоставено управ
лението на съответната горска територия,
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предлагат промяна в съответния проект, план
или програма.“
3. В ал. 5 думите „задължително се включва
представител на съответната“ се заменят с
„могат да се включват и представители на“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато горскостопанският план е в
процес на изработване, сечите се провеждат
въз основа на план-извлечение, което се
съгласува и с лицето, на което е възложено
изработването на съответния план.“
5. В ал. 9 думите „за които няма утвърдени
горскостопански планове или програми,“ се
заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 41. (1) Извършеното маркиране на насажденията за сеч по досегашния ред до влизане
в сила на тази наредба и изготвените карнетопис и сортиментна ведомост са валидни до
31.12.2016 г., в случай че маркираните сечи
не противоречат на Закона за горите.
(2) Срокът на валидност по ал. 1 е в сила и
за маркираните окончателни фази на краткосрочно-постепенна сеч, в случай че са върху
площни сечища не по-големи от 2 ха, като
неотсечената ивица между площните сечища
е не по-малка от отсечената.
(3) Извършеното маркиране на насажденията за сеч, при което са спазени изискванията на тази наредба, запазва валидността
си съгласно чл. 50, ал. 16.
§ 42. (1) Издадените до влизане в сила
на тази наредба позволителни за сеч за провеждане на санитарно прочистване запазват
действието си до срока, посочен в позволителното за сеч.
(2) Образците на документите по Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
се утвърждават от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите и се
публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите.
§ 43. Позволителни за сеч могат да се
издават и за планираните мероприятия с утвърдени горскостопански планове в периода
от 7.08.2012 г. до 7.08.2015 г. за имоти до 2 ха,
собственост на физически и юридически лица,
ако не противоречат на Закона за горите и
Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите.
§ 44. Издадените до влизането в сила на
тази наредба позволителни за сеч запазват
действието си, доколкото не противоречат на
Закона за горите и Наредба № 8 от 2011 г. за
сечите в горите.
§ 45. Предвидените или допуснатите със
заповедите за обявяването или плановете за
управление на защитените територии „ландшафтни сечи“ по смисъла на Правилника за
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определяне, устройство и стопанисване на
горите и териториите със специално предназначение, приет от Комитета по горите през
1989 г. (отменен), в зависимост от състоянието на съответното насаждение се провеждат
като отгледни, изборни, възобновителни сечи
с възобновителен период не по-кратък от 40
години, санитарни, принудителни и технически сечи.
§ 46. Параграф 30 влиза в сила след влизане в сила на наредбата по чл. 18, ал. 1 от
Закона за горите.
Министър:
Десислава Танева
6232

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за определяне на вида,
отличителните знаци, условията и реда за
получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното
теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури,
специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона
за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2012 г.; изм.,
бр. 1 от 2013 г. и бр. 64 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 1, буква „а“ думата
„подвижна“ се заличава.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 след думите „чл. 4, ал. 2,
т. 1, букви“ се добавя „а“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
6213

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите
училища и научните организации, както и
на дейността на Фонд „Научни изследвания“
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и функционирането на система
за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите
училища и научните организации, както и на
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дейността на Фонд „Научни изследвания“,
наричани за краткост съответно „организациите“ и „Фонда“.
Чл. 2. Системата по чл. 1, наричана за
краткост „системата“, осигурява условия за:
1. подобряване качеството на научните
изследвания посредством въвеждане на международни стандарти за качество, приложими
за научноизследователската дейност;
2. подобряване на управлението на научноизследователската дейност;
3. отчетност на резултатите от научноизследователската дейност и на дейността на
Фонда пред научната общност, съответните
държавни органи и други институции, които
я финансират, както и пред обществото.
Чл. 3. Основна цел на системата е подкрепа
за формиране на ефективна и ефикасна национална политика в областта на научните
изследвания, насочена към постигането на
високи конкурентни научноизследователски
резултати и развитието на българските научни
организации като равностойни партньори на
водещи научни организации в Европейския
съюз (ЕС) и в световен мащаб.
Чл. 4. Специфични цели на системата са:
1. оценяване на научноизследователската
дейност на организациите и анализиране на
тяхното позициониране в европейското и световното научноизследователско пространство;
2. идентифициране и подкрепа на научноизследователската дейност с доказана
национална значимост и/или международно
признание;
3. стимулиране на организациите за достигане на високи, международно признати,
резултати на научноизследователската дейност на основата на система от обективни,
измерими и прозрачни критерии за оценка;
4. анализ на ефективността на инвестициите
в научните изследвания за иновации и растеж
на икономиката и планиране на бюджетните
средства за организациите и за Фонда;
5. осигуряване на публичност на процеса
на реализиране на националната политика в
областта на научните изследвания и прозрачност на финансирането им.
Чл. 5. (1) Системата включва ежегодно
наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от
организациите, както и на дейността на Фонда.
(2) Наблюдението по ал. 1 представлява
събиране на обективни данни и установяване
динамиката в научното развитие на организациите и ефективността на дейността на
Фонда.
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(3) Оценката по ал. 1 се формира по реда на
раздел ІІ за научноизследователската дейност,
осъществявана от организациите, и съответно
по реда на раздел ІІІ – за дейността на Фонда.
(4) Въз основа на наблюдението и оценката
се извършва анализ на научноизследователската дейност на организациите, както и на
дейността на Фонда.
Чл. 6. (1) Основни източници и инструменти
на системата са:
1. световните научни бази данни – SCOPUS,
WEB of SCIENCE, Harzing’s Publish or Perish
(Google Scholar);
2. статистическите бази данни, поддържани от Националния статистически институт
(НСИ) и от Евростат;
3. регистърът за научната дейност в Република България;
4. базите данни, поддържани от Националния център за информация и документация, от Патентното ведомство на Република
България, както и международните бази данни
за патенти;
5. отчетите за дейността на Фонда.
(2) Допълнителни източници на системата
могат да бъдат независими оценки и доклади
на институциите на ЕС и на Министерството
на образованието и науката.
Чл. 7. (1) Наблюдението, оценката и анализът на научноизследователската дейност,
осъществявана от организациите, се извършват
от комисия в състав от председател и 12
независими експерти.
(2) Наблюдението, оценката и анализът на
дейността на Фонда се извършват от комисия в състав от председател и 6 независими
експерти.
Чл. 8. (1) Независимите експерти по чл. 7
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат опит във формиране, оценка и
анализ на научни политики и/или в оценка
на организации;
2. да бъдат хабилитирани учени с Индекс
на Хирш (h), различен от нула;
3. да имат публикации през последните 5
години в реферирани и индексирани научни
списания, отразени в базите данни по чл. 6,
ал. 1, т. 1;
4. да имат опит в изпълнение и/или управление на национални и/или международни
научни проекти през последните 5 години.
(2) За членове на комисията по чл. 7, ал. 1
не могат да бъдат избирани лица, заемащи
или заемали по време на отчетния период
следните ръководни длъжности:
1. ректорите и деканите на факултети във
висшите училища и техните заместници;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

2. председателят, заместник-председателите, членовете на Управителния съвет, главният
научен секретар на Българската академия на
науките и научните секретари по направления;
3. председателят, заместник-председателите, членовете на Управителния съвет и главният научен секретар на Селскостопанската
академия;
4. директорите на научни институти на
Българската академия на науките и на Селскостопанската академия.
(3) За членове на комисията по чл. 7, ал. 2
не могат да бъдат избирани лица, заемащи
или заемали по време на отчетния период
длъжностите управител на Фонда, председател и членове на изпълнителния съвет и на
временните и постоянните научноекспертни
комисии на Фонда.
(4) Членовете на комисиите са длъжни да
изпълняват задълженията си безпристрастно
и обективно и при спазване на принципа
на конфиденциалност, за което подписват
декларация.
Чл. 9. (1) Министърът на образованието
и науката определя със заповед поименния
състав на комисиите по чл. 7.
(2) Съставът на комисията по чл. 7, ал. 1 се
състои от председател, който е без право на
глас, и 12 експерти, по двама представители от
всяка научна област съгласно приложение № 1.
(3) Съставът на комисията по чл. 7, ал. 2
се състои от председател, който е без право
на глас, и 6 експерти, по един представител от
всяка научна област съгласно приложение № 1.
(4) Председателите на комисиите по чл. 7
са представители на Министерството на
образованието и науката и се определят от
министъра на образованието и науката.
(5) Комисиите по чл. 7 приемат правила
за работата си, които се утвърждават от министъра на образованието и науката.
(6) Комисиите приемат решения с мнозинство най-малко от две трети от списъчния
си състав.
(7) За работата си в комисиите членовете им получават възнаграждение в размер,
оп ределен със заповед на минист ъра на
образованието и науката, с изключение на
представителите на Министерството на образованието и науката.
Чл. 10. (1) Членовете на комисиите се
определят за срок 4 години с право на не
повече от два последователни мандата. След
изтичането на мандата им председателят и
членовете на съответната комисия изпълняват
дейността си до избора на нов състав.
(2) Мандатът на председателя и членовете на
комисиите по чл. 7 се прекратява предсрочно:
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1. по искане на лицето;
2. при фактическа невъзможност за участие
в работата на комисията, продължила повече
от два месеца;
3. при възникване на някои от обстоятелствата по чл. 8, ал. 2, 3 или 4;
4. по инициатива на министъра на образованието и науката с мотивирана заповед.
(3) Попълването на състава на комисията
се извършва при условията на чл. 9 до края
на съответния мандат.
Чл. 11. Административното и техническото
обслужване на дейността на комисиите по
чл. 7 се осигуряват от Министерството на
образованието и науката.
Раздел ІІ
Наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от организациите
Ч л. 12. Системата по ч л. 1 осиг у рява
възможност за ежегодна оценка на научноизследователската дейност на организациите
въз основа на обективни и измерими международно признати показатели по три основни
критерия:
1. научни резултати;
2. научен капацитет;
3. национална и международна разпознаваемост.
Чл. 13. (1) Ежегодно до края на март организациите предоставят в Министерството
на образованието и науката информация на
електронен носител за предходната календарна година за научноизследователската си
дейност, както следва:
1. списък на изследователския състав на
основен трудов договор заедно с имената,
под които публикуват, научните им степени
и академични длъжности;
2. средната работна заплата на изследователския състав в съответната организация за
съответния отчетeн период;
3. списък на националните и международните проекти, по които през съответния
отчетен период са получени парични средства
от конкурсно-проектно финансиране и размера
на получените средства;
4. списък на договорите с български или
чуждестранни предприятия и/или организации, по които през отчетния период са
получени парични средства, и размера на
получените средства;
5. списък на успешно защитилите дисертационен труд докторанти през отчетния период;
6. списък на членството в международни
редакционни колегии на списания, регистрирани в международните бази данни по чл. 6,
ал. 1, т. 1;
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7. списък на членствата на организациите
и на членовете на изследователския състав в
международни научни мрежи и/или научни
дружества;
8. списък на учебници, учебни помагала,
нау чнопопулярни публикации с очаквана
значимост за обществото, излезли от печат
през съответния отчетен период.*
(2) Висшите училища предоставят информацията по ал. 1 за всяко от основните си
звена по чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето
образование.
Чл. 14. Комисията по чл. 7, ал. 1 извършва наблюдение на научноизследователската
дейност, осъществявана от организациите,
като проследява промените в стойностите
на показателите в приложение № 2 от пред
ходния отчетен период, с които се сравняват
стойностите по показателите от оценявания
отчетен период.
Чл. 15. (1) Въз основа на информацията
по чл. 13 и източниците по чл. 6 комисията
извършва оценяване на научноизследователската дейност по критериите, показателите
и съответните методи за оценка, посочени в
приложение № 2.
(2) Комисията формира оценка на научноизследователската дейност на организацията
по всеки от трите критерия съгласно приложение № 2.
Чл. 16. На базата на наблюдението и
оценката комисията изготвя анализ на научноизследователската дейност, осъществявана
от организациите, и ефективността от финансирането им.
Чл. 17. (1) Комисията по чл. 7, ал. 1 представя на министъра на образованието и науката
доклад, съдържащ резултатите от оценяването на научноизследователската дейност на
организациите, както и анализ, заключение
и препоръки.
(2) Докладът по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
образованието и науката.
Раздел ІІІ
Наблюдение и оценка на дейността на Фонд
„Научни изследвания“
Ч л. 18. Системата по ч л. 1 осиг у рява
възможност за ежегодна оценка на дейността на Фонда по отношение на приноса
му за постигане целите на Националната
стратегия за развитие на научните изследва* Информацията по чл. 13, ал. 1, т. 8 „Брой
учебници, учебни помагала и научнопопулярни
публикации с очаквано влияние върху обществото, излезли от печат през съответния отчетен
период“ ще се вземе предвид при изпълнение
на чл. 16 от правилника.
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ния 2020, Европейските рамкови програми,
Европейската и Националната пътна карта
за научноизследователска инфраструктура,
както и целесъобразността, балансираността
и обосноваността на публичните средства за
научните изследвания и ефективността от
изпълнението на финансираните конкурсни
програми и проекти.
Чл. 19. Ежегодно до края на март Фондът
предоставя в Министерството на образованието и науката информация на електронен
носител за предходната календарна година,
както следва:
1. списък на проведените конку рси за
финансиране на научни програми и проекти
през отчетния период, както и конкурсната
документация към тях;
2. докладите на временните научноекспертни комисии за резултатите от проведените конкурси и класираните проекти през
отчетния период;
3. решенията на изпълнителния съвет за
определяне на проектите за финансиране и
съответно размера на предоставените им
средства;
4. правилата на изпълнителния съвет за
текущ финансов контрол и отчетност по изпълнението на договорите за финансиране на
научни изследвания;
5. справка за изпълнението и отчитането
на финансираните проекти през отчетния
период по образец съгласно приложение № 3;
6. списък на изградените през отчетния
период научни инфраструктури, които са в
резултат на изпълнението на програми и
проекти, финансирани от Фонда;
7. списък на научните резултати (патенти,
публикации, модели, алгоритми, програми,
методологии и др.) през отчетния период, които
са в резултат на изпълнението на проекти,
финансирани от Фонда;
8. списък на научните резултати през отчетния период, използвани в иновационни
проекти.
Чл. 20. Комисията по чл. 7, ал. 2 извършва наблюдение на дейността на Фонда, като
проследява напредъка в постигане на тематичните цели на конкурсите и изпълнението
на годишната оперативна програма.
Чл. 21. (1) Критериите, по които се оценява
дейността на Фонда, са:
1. принос на Фонда за постигане целите
на Националната стратегия за развитие на
научните изследвания, Eвропейските рамкови програми, Европейската и Националната
пътна карта за научноизследователска инфраструктура;
2. въздействие и ефикасност на изпълнението на годишната оперативна програма на
Фонда за развитието на научните изследвания
и иновациите в България;

ВЕСТНИК
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3. резултати от приоритизирането на финансирането на научни програми и проекти
по научни области съгласно приложение № 1;
4. ефективност на дейността по осъществявания контрол на изпълнение и отчитане
на финансираните проекти;
5. социално-икономическо въздействие на
резултатите от финансираните проекти;
6. качество на работни процеси и практики,
прилагани във Фонда през оценявания период.
(2) В съответствие с критериите по ал. 1
и въз основа на информацията по чл. 19
комис ията оценява дейността на Фонда през
съответния отчетен период.
Чл. 22. На базата на наблюдението и оценката комисията изготвя анализ на дейността
на Фонда.
Чл. 23. (1) Комисията по чл. 7, ал. 2 представя на министъра на образованието и науката доклад, съдържащ анализ, заключение,
предложение за финансиране на следващия
период и препоръки за подобряване на дейността на Фонда.
(2) Докладът по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
образованието и науката.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Конфиденциалност“ е забрана за независимите експерти по чл. 7 да разгласяват
или предоставят на трети лица информация,
станала им известна при или по повод изпълнение на задълженията им, освен когато
това е предвидено в закон.
2. „Изследователски състав“ са служителите на висши училища и научни организации, които са заели академични длъжности
или са с придобита образователна и научна
степен „доктор“, работещи на основен трудов договор.
3. „Импакт фактор (IF)“ е числен показател за значимостта на едно научно списание,
отразен в електронната база данни „Web of
Science“.
4. „Импакт ранг (SJR)“ е числен показател
за значимостта на едно научно списание, отразен в електронната база данни „SCOPUS“.
5. „Индексът на Хирш (h)“ се определя
от броя на публикациите (h) на даден автор,
които имат брой цитирания, по-високи или
равни на h.
6. „Монография“ е оригинално нау чно
издание, изградено върху собствени научни
резултати на автора/автори с анализ на обсъжданата проблематика, което е публикувано от
издателство, осигурило оценка на постъпилия
ръкопис от рецензенти.

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

7. „Основен трудов договор“ е основният
трудов договор по смисъла на § 4д, т. 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за
висшето образование.
8. „Световната система за рефериране,
индексиране и оценяване“ е среда за публикуване на научни трудове чрез система, основаваща се на първични и вторични печатни
и/или електронни литературни източници и
анонимно независимо експертно оценяване.
9. „Използване на публикувани научни
трудове от световната научна общност“ е
мярка за полезността на провежданите научни
изследвания по броя на цитатите и/или отзивите, които научните публикации получават
в световната литература.
10. „Научна мрежа“ е неформално обединение на научноизследователски организации,
лаборатории, екипи и/или отделни учени за
постигане на общи цели в определена научна
област, в което членовете, комуникирайки си,
обменят информация и технологии, както и
предоставят за ползване научните си ресурси.
11. „Научно дружество“ е българско или
чуждестранно юридическо лице, регистрирано
по Закона за юридическите лица с нестопанска
цел или по националното си законодателство,
което обединява организации и/или отделни
учени за постигане на общи цели в определена
област на науката.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. При извършване на първото наблюдение по чл. 14 от влизане в сила на правилника
не се извършва проследяване на промените
в стойностите на показателите в приложение
№ 2 от предходен отчетен период, както и
сравняването им със стойностите на показателите на организацията от оценявания
отчетен период.
§ 3. Правилникът се издава на основание
чл. 7а от Закона за насърчаване на научните
изследвания.
Министър:
Тодор Танев

ВЕСТНИК
Научни области

Социология, антропология и науки за културата
Психология
Политически науки
Социални дейности
Обществени комуникации и информационни науки
Право
Администрация и
управление
Икономика
Туризъм
Теория и управление
на образованието
Педагогика
Педагогика на обучението по ....

3. П
 риродни науки,
математика и информатика

Физически науки
Химически науки
Биологически науки
Науки за земята
Математика
Информатика и компютърни науки

4. Технически науки

Машинно инженерство
Електротехника, електроника и автоматика
Комуникационна и компютърна техника
Енергетика
Транспорт, корабоплаване и авиация
Материали и материалознание
Архитектура, строителство и геодезия
Проучване, добив и
обработка на полезни
изкопаеми
Химични технологии
Биотехнологии
Хранителни технологии
Общо инженерство

5. А
 грарни науки и
ветеринарна медицина

Растениевъдство
Растителна защита
Животновъдство
Ветеринарна медицина
Горско стопанство

6. З
 дравеопазване и
спорт

Медицина
Стоматология
Фармация
Обществено здраве
Здравни грижи
Спорт

Списък на научните области и научните
направления
1. Х
 уманитарни науки и изкуства

Научни направления
Филология
История и археология
Философия
Религия и теология
Теория на изкуствата
Изобразително изкуство
Музикално и танцово
изкуство
Театрално и филмово
изкуство

Научни направления

2. С
 оциа лни, стопански и правни
науки

Приложение № 1
към чл. 9, ал. 2

Научни области
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Приложение № 2
към чл. 14
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
за оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от организациите
Критерий

Показатели
№

1. Научни ре- 1.1.
зултати през (a)
отчетния период (U1)

Метод за оценка

показател

Б р о й н ау ч н и п у б л и к а ц и и, кои т о са
реферирани и индексирани в световни
вторични литературни източници (A)

Броят на публикациите (A) се раздел я на броя на
изследователския
състав на организацията (N)

1.1.1.
(b)

Б р о й н а н ау ч н и т е
публикации, част от
1.1, които са публикувани в издания с импакт фактор, IF (Web
of Science) и импакт
ранг SJR (SCOPUS)
(B)

Броят на публикациите (B) се раздел я на броя на
изследователския
състав (N)

1.1.2.
(b1)

Брой научни публикации, публикувани
в първите 10 % на
списанията с импакт
фактор в съответната
научна област (B1)

Броят на публикациите (B1) се раздел я на броя на
изследователския
състав (N)

1.2.
(d)

Брой монографии (D) Броят на монографиите (D) се раздел я на броя на
изследователския
състав (N)

1.3.
(g)

Брой цитати/отзиви
на научни публикации на изследователския състав на научната организация,
появили се в научната
литература през отчетния период (G)

Броят на цитатите/
отзивите от отчетната година (G) се
разделя на броя на
изследователския
състав (N)

1.4.
( ĥ )

Ус р е д н е н с п р я м о
щатния изследователски състав h-индекс
по данни на SCOPUS

Сумират се стойностите на документираните в
SCOPUS h-индекси
на всички членове
на научната организация и резултатът се разделя на
броя на изследователския му състав
(N)

*Брой патенти:
– регистрирани патентни заявки
– патенти
– патенти, резултат от
сключени договори с
фирми (F)

Сборът от т рите
показателя по т. 1.5
(F) се разделя на
броя на изследователския състав (N)

1.5.
(f)

Формула за
оценка по показател

U1= a+b+10b1+d+g+ ĥ +f

a=A/N

b=B/N

b1=B1/N

d=D/N

g=G/N

1
hˆ =
N

N

∑h
i =1

f=F/N

Формула за оценка по
критерий

i
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Критерий

Показатели
№

2. Научен ка- 2.1.
пацитет през (nd)
отчетния период (U2)

ВЕСТНИК

Метод за оценка

показател
Брой сътрудници на
научната
организация, които имат поне
образователната и научна степен „доктор“
(Nd)

Броят на сътрудниците с научна степен (Nd) се разделя
на броя на изследователския състав
(N)

2.1.1.
(ns)

Брой сътрудници, част
от 2.1, които имат научната степен „доктор
на науките“ (Ns)

Броят на сътрудниците с научна степен (Ns) се разделя
на броя на изследователския състав
(N)

2.1.2.
(np)

Брой сътрудници, част
от 2.1, които имат
академичната длъжност „професор“ (Np)

Броят на сътрудниците с научна степен (Np) се разделя
на броя на изследователския състав
(N)

2.2.
(m)

Получени през отчетния период парични
средства чрез системата на научното проектно финансиране в
България и в чужбина
(K лв.)

Общата сума на
получените
чрез
проекти
парични
средства (K лв.) се
разделя на броя на
изследователския
състав (N) и се получава к
�����������
лв.; числото к се разделя
на средната брутна
годишна
работна
заплата на изследователския състав
(l лв.)

2.2.1.
(q)

Получени през отчетния период парични
средства от външно
за организацията проектно финансиране по
национални и международни проекти (P)

Общата сума на
получените
чрез
проекти
парични
средства (P лв.) се
разделя на броя на
изследователския
състав (N)���������
и се получава p лв.; числото p се разделя
на средната брутна
годишна
работна
заплата на изследователския състав
(l лв.)

2.2.2.
(v)

Получени през отчетния период парични
средства от договори
с български или чуждестранни предприятия (V)

Общата сума на
получените
чрез
проекти
парични
средства (V лв.) се
разделя на броя на
изследователския
състав (N)���������
и се получава v лв.; числото v се разделя
на средната брутна
годишна
работна
заплата на изследователския състав
(l лв.)

Формула за
оценка по показател
nd = Nd/N

ns = Ns/N

np = Np/N

m=k/l=K/lN

q=p/l=P/lN

v=v/l=V/lN

БРОЙ 72
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U2 = nd+ns+np+m+q+v+r
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Критерий

Показатели
№

ВЕСТНИК

Метод за оценка

показател

2.3.
(r)
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Формула за
оценка по показател

Брой защитили в от- Броят на защитичетната година докто- лите през годината
ранти (R)
докторанти (R) се
разделя на броя на
изследователския
състав (N)

Формула за оценка по критерий

r=R/N

3. Национална 3.1.
и международ- (s)
на разпознаваемост през отчетния период
(u3)

Брой членства в редакционни
колегии
на научни списания,
включени в световната система за рефериране, индексиране и
оценяване (S)

Броят на
������������
членства���������
та (S) се разделя на
броя на изследователския състав (N)

3.2.
(t)

Брой
членства
на
организациите и на
членовете на изследователския
състав
на организациите в
международни научни
мрежи

Сборът от броя на
членствата (Т) се
разделя на броя на
изследователския
състав (N)

t=T/N

3.3.
(k)

Брой членства на
организациите и на
членовете на изследователския
състав
на организациите в
международни научни
дружества

Сборът от броя на
членствата (K) се
разделя на броя на
изследователския
състав (N)

k=K/N

s=S/N

U3 = s+t+k

Забележка.
*) По показател 1.5. „Брой патенти“ се представя информация за всеки един от посочените компоненти.

Приложение № 3
към чл. 19, т. 5
СПРАВКА
за изпълнението и отчитането на финансираните проекти за …...…. г.
НаимеОбщ
Етап
Брой
Брой
Брой Брой
Брой
нование
брой
на
докто- млади дого- завър- догона кон- догово- изпъл- ранти, учени, вори, шили
вори
курса/
ри за нение: участ- участ- изпъл- догос отгодина
изпълмеж- ващи в ващи в нени в вори лична
на обянение динен/ изпъл- изпъл- срок
оценка
вяване1 на про- окон- нението ненина реекти 2
чатена до- ето на
зултален
говори
доготите 3
вори

1

2

3

4

5

6

7

8

Брой ПреОбщо
Брой
Брой
пре- достапренаучни
патенти,
кравени
доста- публирезултат
тени финан- вени
кации,
от придого- сови финан- резултат ключили
вори средсови
от при- проекти, в
ства в средключит.ч. региотчет- ства за ли про- стрирани
ната
конекти, в
патентни
година курса т.ч. в из- заявки (...)
(в ле(в ле- дания с
вове)
вове)
импакт
фактор
и импакт
ранг (…)
9

10

11

12

13

Забележки:
1
Описват се поименно всички конкурсни сесии, в които финансираните научноизследователски проекти
са оценени от постоянните научноекспертни комисии през отчетната година.
2
Броят договори от колона 2 представлява сумата от броя договори в колони 6, 7 и 9 независимо от
етапа на изпълнение, отразен в колона 3.
3
Броят договори от колона 8 представлява броят приключили изпълнението си договори, получили
отлична оценка от съответната НЕК.
6186
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 6
от 24 август 2015 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Пластично-възстановителна и естетична
хирургия“
Член единствен. С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ съгласно
приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
§ 2. Указания по прилагането на наредбата
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 3. Отменя се Наредба № 6 от 2008 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Козметична (естетична) хирургия“ (ДВ, бр. 41
от 2008 г.).
§ 4. В Наредба № 3 от 2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохиру рги я, съдова х иру рги я, детска
хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия
(ДВ, бр. 11 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В заглавието думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават.
2. Навсякъде в член единствен думите
„пластично-възстановителна и естетична
хирургия“ се заличават.
3. В приложението към член единствен,
ал. 1:
а) в заглавието думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават;
б) в раздел първи:
аа) в текста преди част I думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“
се заличават;
бб) в част I:
ааа) в т. 2 думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават;
ббб) точка 13.8 се отменя;
вв) в част II:
ааа) в т. 4 след думите „Съдова хирургия“
запетаята се заменя със съюза „и“, а думите
„пластично-възстановителна и естетична
хирургия“ се заличават;
ббб) точки 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 и 4.4.4 се
отменят;
ввв) в т. 4.5 след думите „Детска хирургия“
запетаята се заменя със съюза „и“, а думите
„пластично-възстановителна и естетична
хирургия“ се заличават;
ггг) в т. 5 след думите „Съдова хирургия“
запетаята се заменя със съюза „и“, а думите
„и пластично-възстановителна и естетична
хирургия“ се заличават;
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ддд) точки 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 и 5.4.4 се
отменят;
гг) в част III:
ааа) точки 2.2.3, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 и
2.2.3.4 се отменят;
ббб) точка 3.9.4 се отменя;
дд) в част V:
ааа) точки 1.2.3, 1.2.3.1 и 1.2.3.2 се отменят;
ббб) точка 2.3.4 се отменя;
ввв) точка 3.2.1.2 се отменя;
ее) в част VIII:
ааа) точка 2.2.1.5 се отменя;
ббб) в т. 3.3.1, в таблицата, в част „Средни
операции“, на ред 4 „Инструментариум и медицински изделия“, в колона 3 „Изисквания“
думите „гръдна, детска, пластично-възстановителна и естетична“ се заменят с „гръдна
и детска“;
жж) в част IX:
ааа) в т. 1 думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават;
в) в раздел втори:
аа) в заглавието думите „и пластичновъзстановителна и естетична хирургия“ се
заличават;
бб) част „Г“ „Списък на хирургични интервенции в областта на пластично-възстановителната и естетична хирургия“ се отменя;
вв) в част „Е“ „Списък на спешни хирургични интервенции“, част с наименование „В
областта на пластично-възстановителната и
естетична хирургия“ с I група с т. 1 – 4, II
група с т. 1 – 10, III група с т. 1 – 9 и IV група
с т. 1 – 13 се отменя.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Министър:
Петър Москов
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА
И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ“
1. Основна характеристика на специалността
„Пластично-възстановителна и естетична хиругия“ (ПВЕХ)
1.1. Дефиниция, основни цели и задачи:
Специалността „ПВЕХ“ третира различни
вродени и придобити заболявания и състояния
с цел подобряване и/или възстановяване на
нормалната функция и външен вид на индивида. Обект на специалността са редица вродени
и придобити явни и скрити дефекти по цялото
тяло, както и промени в повърхностните и дълбоките структури на цялото тяло, в разултат на
процесите на стареене, при пациенти от двата
пола от всяка възраст. Основен метод на лечение
е оперативният.
В исторически план пластичната хирургия е
била определяна като хирургия по повърхността
на тялото, но с развитието є през годините е
навлязла и по-дълбоко – до костните и мус-
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кулните структури за възстановяване на редица
комплексни дефекти, засягащи подлежащите
тъкани в различни топографоанатомични зони.
Специалността „ПВЕХ“ се състои от две
взаимносвързани направления: реконструктивна
(възстановителна) и естетична хирургия.
В допълнение към тях, специфична част от специалността включва оперативното и интензивно
лечение на различните видове термична травма.
Отделните направления могат да се практикуват и самостоятелно, но по своя характер те са
тясно свързани, доколкото всяка реконструкция
в пластичната хирургия цели освен възстановяване на фунцията, също така и подобряване на
визията, а естетичните процедури не следва да
водят до нарушаване на функцията.
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.
1.2. Основните дейности в обхвата на специалността „ПВЕХ“ включват: диагностика, лечение,
което е предимно хирургично, и медицинска
експертиза.
1.2.1. Оперативните интервенции в областта на
ПВЕХ включват реконструкцията и пластиката на
вродени и придобити дефекти на тялото, на дефек
ти на кожата и формите на тялото, включително
и такива в резултат на възрастови изменения,
на оперативни процедури, при които основната
цел е промяна, възстановяване, нормализиране
или подобрение на външния вид, функцията и
благополучието на отделния индивид по негово
искане, както и на изгаряния, измръзвания и
техните последици.
1.2.2. Оп иса н ие на и н т ерд исц и п л и нарн и
дейности:
1.2.2.1. Хирургични интервенции в областта на
ПВЕХ могат да се извършват и от други лекари с
призната специалност с хирургична насоченост,
в конкретната топографо-анатомична област и
при съответната придобита квалификация, съобразно изискванията на съответния медицински
стандарт.
1.2.2.2. Специалистите по ПВЕХ участват и
в дейности от други области на клиничната медицина по специалности с преобладаваща терапевтична или клинико-диагностична насоченост.
2. Изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по специалността
„ПВЕХ“:
2.1. Изисквания към дейността на специалиста по ПВЕХ:
2.1.1. Специалистът по ПВЕХ следва да притежава обширни познания, технически умения и
преценки, необходими за адекватна диагностика
и лечение на хирургичните болести и дефекти
на тъканите на тялото. Тази хирургична специалност изисква от специалиста задълбочени
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познания по анатомия, физиология, патофизиология, клинична патология, образна диагностика, предоперативна оценка, постоперативни
грижи, интензивни грижи, травма, онкология и
трансплантология.
2.1.2. Специалистът по ПВЕХ извършва диагностика на състоянията и заболяванията, подлежащи на лечение в обхвата на медицинската
специалност „ПВЕХ“. Той преценява показанията
и необходимостта от извършване на неоперативно
или оперативно лечение. При необходимост от
хирургична намеса той избира най-подходящата
методика съобразно общия и локалния статус
на пациента. Информира подробно пациента за
възможните варианти (ако има такива) за неговото лечение. При необходимост от хирургично
лечение се избира съвместно най-подходящата
методика и се извършва оперативната намеса
под ръководството на специалиста по пластичновъзстановителна и естетична хирургия.
2.1.3. Спец иа л ис т ът по ПВЕХ извърш ва
консултативна дейност предоперативно, при
необходимост и неколкократно. Той проследява
следоперативно пациентите на контролни прегледи, при нужда насочва пациентите за долекуване
към личния лекар и при необходимост от комплексно лечение – към съответните специалисти
съобразно профила на заболяването.
2.1.4. Специалистът по ПВЕХ е длъжен да
участва активно в обучението на специализантите в клиничната база и да ги подпомага при
извършването на диагностичните и лечебните
процедури. Специалистът по ПВЕХ следва да
повишава и усъвършенства познанията и уменията си съответно на развитието на научната
специалност чрез участие в национални и международни научни форуми, колегиуми, специализирани тематични курсове в областта на ПВЕХ.
2.2. Изисквания към дейността на специализанта по ПВЕХ:
2.2.1. Специализантът по ПВЕХ участва в
лечебно-диагностичната дейност в съответната
клинична база за специализация. Специализантът
работи под пряко ръководство на специалист
по ПВЕХ.
2.2.2. По отношение на практическата си
дейност специализантът участва в операции като
асистент и според сложността на оперативните
интервенции и нивото на придобитите умения и
компетентност като оператор при задължителното присъствие и под ръководството на хирург
с придобита специалност по ПВЕХ.
2.2.3. Специализантът, както и специалистът,
изпълнява дейност и като лекуващ лекар на
пациентите, приемани за лечение в клиничната
база, назначава лекарствена терапия, попълва
и оформя ясно и редовно медицинската документция – история на заболяването, фишове
за хисто-патологични изследвания, оперативни
протоколи, епикризи и др. При възникване на
проблеми и въпроси във връзка с диагностиката
и лечението специализантът задължително се
обръща за помощ към лекар с придобита специалност по ПВЕХ.
2.3. Изисквания към дейността на лекар без
специалност или с друга клинична специалност:

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

2.3.1. Лекарят без специалност по ПВЕХ
подпомага лечебно-диагностични я процес в
съот вен т ната к лини чна база. Под ръководството на ръководителя на структурата лекарят без специалност участва в диагностиката
и лечението на пациентите. При наличие на
придобита друга специалност – анестезиология
и интензивно лечение, педиатрия, вътрешни болести, лицево-челюстна хирургия, физикална и
рехабилитационна медицина, лекарят извършва
дейността си съгласно медицинските стандрати
по съответната специалност, в комплексната
диагностика и лечение на болните в лечебното
заведение.
2.3.2. Специалистите с хирургична насоченост
могат да извършват определени реконструктивни
и естетични оперативни корекции от областта на
ПВЕХ и самостоятелно (в други лечебни заведения и без наличието на специалист по ПВЕХ),
но само в рамките на предмета (анатомичната
област) на специалността си.
2.4. Изисквания за осъществяване на високоспециализирани дейности:
В областта на ПВЕХ високоспециализираните
дейности, които изискват допълнителна квалификация по реда на продължаващото обучение,
включват:
2.4.1. Оперативно лечение чрез реконструктивна микрохирургия – необходимо е: наличие
на обучен специалист/и с придобита квалификация по микрохирургия (сертификат за успешно
завършен курс в рамките на Европейския съюз),
операционен микроскоп и микрохиру ргичен
инструментариум, структура по анестезиология
и интензивно лечение.
2.4.2. Лечение на тежки (обширни) изгаряния – лечението е комплексно – хирургично и
интензивно. Необходимо е наличие на специалисти по ПВЕХ; специалисти по анестезиология
и интензивно лечение; отделение/клиника по
анестезиология и интензивно лечение с трето
ниво на компетентност, оборудвана допълнително със специфични боксове, флуидни легла
и хирургичен инструментариум. Структурите, в
които се извършва дейност за лечение на изгаряния, са в рамките на многопрофилна болница
за активно лечение, разполагат с възможност за
осъществяване на интердисциплинарни консултации и при необходимост участие на лекари
с друга специалност в комплексното лечение
на пациентите.
2.4.3. Хиру ргично лечение с ендоскопски
методи – необходимо е наличие на ендоскопска
техника, специлиазирана за оперативни процедури в областта на ПВЕХ.
2.4.4. Хирургично лечение с използване на
краниофациални и ортогнатични методи – необходимо е да се осигури: тясно сътрудничество
със специалисти по педиатрия и педиатрични
специалности, неврохирургия, лицево-челюстна
хирургия, ортодонтия и зъботехническа лаборатория, специалисти по очни болести с квалификация за извършване на ортоптично изследване,
специалисти по ушни, носни и гърлени болести.
2.4.5. Операциите се извършват при наличие
на възможности за интензивно лечение – отделе-

ВЕСТНИК

БРОЙ 72

ние/клиника по интензивно лечение с най-малко
второ ниво на компетентност.
2.5. Изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи:
2.5.1. Специалистите по здравни грижи (медицинските сестри) извършват общомедицински
и специфични дейности съобразно спецификата
на клиниката/отделението, в което работят, като
подпомагат дейността на лекаря и извършват
назначените от него манипулации самостоятелно или под негов контрол, съобразно своята
компетентност.
2.5.2. Медицинската сестра в клиниката/отделението ежедневно наблюдава общото състояние
на болния, 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.
2.5.3. Специалистите по здравни грижи могат
да получат специфична подготовка и обучение
чрез курсове за здравни грижи в специалността
ПВЕХ за по-високо качество на осъщестяваните
от тях дейности.
2.5.4. Препоръчително е съотношение 1:2 между лекари и медицински сестри в отделението/
клиниката по ПВЕХ.
2.6. Изисквания към други лица, осъществяващи професионална дейност, имаща отношение
към специалността „ПВЕХ“ – друг персонал,
който изпълнява дейности, свързани с хигиенносанитарното обслужване, и технически задачи,
възложени от медицинска сестра или лекар.
2.6.1. В ежедневната си дейност тези лица
поддържат чистота в отделението/клиниката,
извърш ват помощ на, вк л юч и т ел но к у риер ска дейност и други задачи, като са на пряко
подчинение на старшата (дежурната) сестра и
лекуващия (дежурния) лекар и го подпомагат
в грижата за пациентите. Тези лица получават
обучение за работа в операционна зала, както
и за съответно на позицията им участие в грижите за болния.
3. Изисквания към лечебните заведения за
осъществяване на дейността по специалността
„ПВЕХ“
А. Лечебни заведения за извънболнична помощ
3.1. В амбулаториите за първична извънболнична медицинска помощ не се извършва
специализирана хирургична лечебна дейност
по ПВЕХ.
3.2. В амбулаториите за специализирана извънболнична медицинска помощ (индивидуална
практика за специализирана медицинска помощ,
групова практика за специализирана медицинска
помощ, медицински център, медико-дентален
център, диагностично-консултативен център) се
извършва специализирана медицинска дейност
по ПВЕХ, като медицинският център, медикоденталният център и диагностично-консултативният център могат да бъдат без легла или с до
10 легла за лечение и наблюдение до 48 часа.
Спазват се следните изисквания:
3.2.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността:
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3.2.1.1. Устройство, структура и хигиенни изисквания към амбулаторията за специализирана
медицинска помощ – индивидуална или групова
практика за специализирана медицинска помощ,
медицински, медико-дентален и диагностичноконсултативен център без легла:
Амбулаториите за индивидуална и групова
практика за специализирана медицинска помощ
включват работни помещения – кабинет за прегледи и манипулационна, както и спомагателни
помещения – чакалня и санитарен възел:
3.2.1.1.1. Минимална светла височина на помещенията – 2,50 м.
3.2.1.1.2. Минимална площ на кабинет за
прегледи – 12 кв. м.
3.2.1.1.3. Минимална площ на манипулационна – 9 кв. м.
3.2.1.1.4. Осветлението в различните видове
помещения трябва да отговаря на нормативните
изисквания. Отоплителните, вентилационните
и климатичните инсталации отговарят на съответните нормативни технически изисквания.
3.2.1.1.5. Подовите настилки се изпълняват от
материали, които позволяват влажно почистване
и дезинфекция и са добре уплътнени.
3.2.1.1.6. Стените на манипулационната и на
санитарния възел се изпълняват с покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция
на височина 1,5 м, а тези на кабинетите – с латексова или блажна боя и с покрития, позволяващи
влажно почистване и дезинфекция в зоната на
санитарните прибори.
3.2.1.1.7. В помещенията, за които не е осигурено естествено проветряване, се предвижда
механична вентилация или климатизация.
3.2.1.1.8. Всеки кабинет, манипулационна и
санитарен възел се оборудва с мивка с течаща
топла и студена вода.
3.2.1.1.9. Помещенията се обзавеждат с мебели
и съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция.
3.2.1.1.10. Задължително се осигурява обособено място за разделно съхранение на чистите
и използваните постелъчен инвентар и работно
облекло на персонала и за съхранение на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция
на помещенията.
3.2.1.1.11. В амбулаториите за индивидуална и
групова практика за специализирана медицинска
помощ се осигурява стерилизационна апаратура.
Допуска се амбулаториите да сключват договор
с друго лечебно заведение за стерилизация на
инструментариума и превързочния материал.
3.2.1.1.12. При работа в амбулаториите за
индивидуална и групова практика за специализирана медицинска помощ се спазват изискванията на медицинския стандарт за вътреболнични
инфекции.
3.2.1.1.13. Допуска се монтирането на рентгенови апарати за зъбни снимки (на статив или
със стенно окачване) в работните помещения
на амбулаториите за индивидуална и групова
практика за специализирана медицинска помощ,
извършвана от лекари по дентална медицина съобразно изискванията на медицинския стандарт
по образна диагностика.
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3.2.1.2. Изисквания за медицинска апаратура и оборудване на работните помещения в
амбулаторията за специализирана медицинска
помощ (индивидуална или групова практика за
специализирана медицинска помощ, както и в
медицински, медико-дентален и диагностичноконсултативен център без легла):
3.2.1.2.1. Кабинетът за прегледи е оборудван
със:
3.2.1.2.1.1. бюро, лекарски стол и посетителски столове, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция;
3.2.1.2.1.2. медицинска кушетка за прегледи,
подходяща и за полагане на пациента в случай
на кардиопулмонална реанимация;
3.2.1.2.1.3. при наличие на прозорец, който се
използва за проветряване, трябва да има мрежа
против насекоми;
3.2.1.2.1.4. дигитален фотоапарат за фотодокументация на пациентите;
3.2.1.2.1.5. негативоскоп за разглеждане на
рентгенови снимки.
3.2.1.2.2. Х и ру рг и ч на ма н и п ула ц ион на/
превързочна – използва се за извършване на
консултации, нехирургични манипулации, първични и вторични превръзки – самостоятелна
или свързана с останалите помещения (кабинет
за прегледи, чакалня, спомагателни помещения),
която е оборудвана със:
3.2.1.2.2.1. манипулационна кушетка;
3.2.1.2.2.2. шкафове за съхраняване на стерилни
и нестерилни превързочни материали;
3.2.1.2.2.3. манипулационна масичка;
3.2.1.2.2.4. стетоскоп и апарат за кръвно налягане;
3.2.1.2.2.5. шкаф за лекарствени продукти със
задължителна наличност на такива за овладяване
на спешни състояния – алергичен, кардиопулмонарен шок и др.;
3.2.1.2.2.6. количка-носилка или инвалидна
количка за транспортиране на пациент в нестабилно общо състояние;
3.2.1.2.2.7. специално отделен контейнер с
пластмасова торба за разделно събиране на
отпадъците от медицинската дейност на амбулаторията;
3.2.1.2.2.8. стерилизатор; допуска се сключване
на договор с друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния
материал;
3.2.1.2.2.9. допълнително локално осветление.
3.2.1.3. Изисквания за персонала, работещ в амбулатория за специализирана медицинска помощ
по ПВЕХ – индивидуална или групова практика,
медицински, медико-дентален и диагностичноконсултативен център без легла – дейността се
осъществява от лекар с призната специалност по
ПВЕХ, който може да се подпомага и от други
лица, съобразно нуждите и обема на лечебната
дейност.
3.2.1.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейност:
3.2.1.4.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности в амбулатория за специализирана
медицинска помощ – индивидуална или групова практика, медицински, медико-дентален и
диагностично-консултативен център без легла:
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3.2.1.4.1.1. Специалистът по ПВЕХ извършва
следните дейности:
3.2.1.4.1.1.1. консултации, диагностика, неоперативно лечение, рехабилитация и наблюдение
на пациенти с проблеми от областта на специалността, използвайки специфични за нея средства
и методи; лечение на болен и в дома му, когато
състоянието на пациента налага това;
3.2.1.4.1.1.2. насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, когато лечебната цел
не може да се постигне в амбулаторни условия
или в дома на пациента.
3.2.1.4.1.2. Спазват се диагностично-лечебни
алгоритми, разработени и утвърдени от Българското научно дружество по пластична хирургия
и изгаряния и Българската асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия;
3.2.1.4.1.3. Алгоритмите за поведение са задължителни при основните групи заболявания
по специалност та „ПВЕХ“, заболявания със
социално значение, основни дейности в рамките
на лечението по специалността „ПВЕХ“, сложни
състояния и други.
3.2.1.4.1.4. В групова практика за специа лизи рана медиц инска помощ, медиц инск и
център, медико-дентален център и диагностично-консултативен център без легла се допуска
извършването и на малки оперативни интервенции (без обща анестезия, които не налагат
краткосрочно следоперативно наблюдение и
респективно – легла).
3.2.1.4.1.5. Изисквания за вида и обема медицински дейности в медицински център, медикодентален център и диагностично-консултативен
център с легла:
3.2.1.4.1.5.1. извършват се дейност и те по
т. 3.2.1.4.1.1 и 3.2.1.4.1.4 при спазване на изискванията по т. 3.2.1.4.1.2 и 3.2.1.4.1.3;
3.2.1.4.1.5.2. могат да се извършват допълнително и средни и големи оперативни интервенции със или без обща анестезия, при спазване
на изискванията на медицинския стандарт по
анестезиoлогия и интензивно лечение;
3.2.1.4.1.5.3. осъществява се краткосрочно
следоперативно наблюдение до 48 часа.
3.2.1.5. Устройство, структура и хигиенни
изисквания към медицински, медико-дентален
и диагностично-консултативен център с легла:
3.2.1.5.1. кабинет за прегледи и манипулационна, както и спомагателни помещения – чакалня
и санитарен възел, съгласно т. 3.2.1.1 и т. 3.2.1.2,
както и:
3.2.1.5.2. препоръчва се хирургична предоперационна за подготовка на пациента за обща анестезия (хващане на постоянен източник, седиране
и др.) – при липса на такава тези манипулации
могат да се извършват и в стаята на болния;
3.2.1.5.3. операционната за операции и манипулации под обща анестезия;
3.2.1.5.4. сестринска стая (манипулационна) за
дежурната медицинска сестра с оглед възможността за престой на пациентите до 48 часа; болнични стаи с до 10 легла общо; препоръчително
е в част от стаите да има осигурено подаване
на кислород (от обща кислородна система или
кислородна бутилка);
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3.2.1.5.5. болнични стаи, обзаведени с болнични легла, с оптимален брой 2 до 3 легла в
болнична стая; около 5 % от стаите трябва да
са с едно легло;
3.2.1.5.6. минимална площ за един болен в
самостоятелна стая – 12 м 2 , а в стая с две и
повече легла – 6,5 м 2 на легло;
3.2.1.5.7. складови помещения или обособено
място за разделно съхраняване на чистия и използвания постелъчен материал;
3.2.1.5.8. миялно помещение за съхраяване на
съдове и препарати за почистване и дезинфекция
на подовете в помещенията;
3.2.1.5.9. препоръчва се помещение или обособено място с пералня за изпиране на операционното бельо, болничния постелъчен инвентар и
работно облекло; при използване на еднократно
операционно бельо и външна услуга за изпиране
на постелъчното бельо такова помещение не е
необходимо;
3.2.1.5.10. препоръчва се помещение за разливане на храна;
3.2.1.5.11. кабинет (офис) за попълване на медицинската документация и почивка на персонала.
3.2.1.6. Изисквания за медицинска апаратура
и оборудване на работните помещения в медицински, медико-дентален и диагностично-консултативен център с легла:
3.2.1.6.1. прилагат се изискванията по т. 3.2.1.2,
както и:
3.2.1.6.2. операционната за операции и манипулации под обща анестезия;
3.2.1.6.3. място за провеждане на анестезия,
оборудвано съгласно изискванията на медицинския стандарт по анестезия и интензивно лечение;
3.2.1.6.4. стая за следоперативно възстановяване или друга стая, оборудвана със:
3.2.1.6.4.1. болнични легла с възможност за
промяна в положение „Тренделенбург“ и „Фовлер“ на пациента;
3.2.1.6.4.2. пациентен монитор за динамично
следене на пулс, кръвно налягане и ЕКГ – поне
1 бр. на двама пациенти;
3.2.1.6.4.3. пулс оксиметър;
3.2.1.6.4.4. кислородна инсталация или кислородни бутилки за подаване на кислород на
пациентите при нужда;
3.2.1.6.4.5. аспиратор или аспирационна система за аспириране на пациентите;
3.2.1.6.5. сестринска стая (манипулационна),
оборудвана със:
3.2.1.6.5.1. лекарствен шкаф с постоянна наличност на лекарствени продукти за лечение на
кардио-пулмонален шок;
3.2.1.6.5.2. медицински шкафове със стерилни материали и консумативи за извършване на
лечебните манипулации;
3.2.1.6.5.3. хладилник с камера за замразяване;
3.2.1.6.5.4. система „сестра-болен“ за повикване
от болничните стаи;
3.2.1.6.6. болнични стаи с общо до 10 легла,
оборудвани със:
3.2.1.6.6.1. болнични легла; препоръчителна е
възможността за сгъването им на отделни секции;
3.2.1.6.6.2. болнични шкафчета за пациентите; препоръчително е да са с плот за хранене
в леглото;
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3.2.1.6.6.3. масичка и столове за хранене в
болничната стая – по възможност;
3.2.1.6.6.4. система „сестра-болен“ за повикване
на сестрата при нужда;
3.2.1.6.6.5. тоалетна и баня към болничната
стая със система „сестра-болен“ за повикване
на сестрата при нужда;
3.2.1.6.6.6. възможност за подаване на кислород от кислородна инсталация или подвижна
(преносима) кислородна бутилка;
3.2.1.6.6.7. може да има телевизор и безжичен
интернет;
3.2.1.6.7. може да има помещение за разливане
на храна, оборудвано с плот и мивка с най-малко
две корита за измиване на съдовете за храна и
по възможност миялна машина;
3.2.1.6.8. може да има кабинет (офис) за попълване на медицинската документация, почивка
и храна на персонала, оборудван със:
3.2.1.6.8.1. мека мебел за почивка на персонала;
3.2.1.6.8.2. маса и столове за храна и водене
на медицинската документация;
3.2.1.6.8.3. плот и мивка с най-малко две корита за измиване на съдовете за храна;
3.2.1.6.8.4. препоръчва се миялна машина;
3.2.1.6.8.5. хладилник;
3.2.1.6.8.6. микровълнова печка.
3.2.1.6.9. в медицински център, медико-дентален център и диагностично-консултативен
център се допуска разполагането на рентгенови
апарати за зъбни снимки, апарати с интраорална
рентгенова тръба и ортопантомографски апарати,
съгласно действащата нормативна уредба.
3.2.1.7. Изисквания за персонал в медицински,
медико-дентален и диагностично-консултативен
център с легла:
3.2.1.7.1. прилагат се изискванията по т. 3.2.1.3;
3.2.1.7.2. от 1 до 4 (при възможност и повече)
специалисти по здравни грижи (медицински
сестри).
3.2.1.8. Изисквания за вида и обема медицински дейности в медицински, медико-дентален
и диагностично-консултативен център с легла:
3.2.1.8.1. прилагат се изискванията по 3.2.1.4,
както и:
3.2.1.8.2. извършват се и операции със среден
и голям обем и сложност в областта на специалността „ПВЕХ“, които се извършват с локална
или регионална анестезия или с обща анестезия, при условията на медицинския стандарт
по анестезиология и реанимация за интра- и
следоперативни грижи и наблюдение в стационара (включително в звено за следоперативно
възстановяване);
3.2.1.8.3. не могат да се извършват операции
с много голям обем на сложност;
3.2.2. Изиск вани я к ъм организаци ята на
дейността:
3.2.2.1. в чакалнята с регистратура за пациенти медицински регистратор води журнал на
хартиен или електронен носител със записаните
за първичен (консултативен) или вторичен (контролен) преглед;
3.2.2.2. в консултативния хирургичен кабинет
се извършват първични и вторични прегледи и
консултации от лекар-специалист;
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3.2.2.3. в амбулаторен журнал се записват
трите имена на прегледаните пациенти и резултатът от прегледа;
3.2.2.4. в хиру ргичната манипулационна/
п ревързоч на с е извърш ват ма н и п ула ц и и и
превръзки;
3.2.2.5. в манипулационен журнал се записват имената на пациентите, каква манипулация
(превръзка) е извършена и кога трябва да е
следващата (ако се налага такава);
3.2.2.6. пациентите, на които предстои извършване на определен вид манипулация или
операция, се запознават и подписват „Информирано съгласие“, което 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;
3.2.2.7. в информираното съгласие се описват
всички възможни усложнения и рискове от оперативната намеса, както и възможни естетични
проблеми;
3.2.2.8. Българската асоциация по пластична,
реконструктивна и естетична хирургия заедно с
Българското научно дружество по изгаряния и
пластична хирургия изработват типови бланки
на „Информирано съгласие“ за реконструктивните операции и други за тези от областта на
естетичната хирургия. Освен задължителната
и уеднак вена обща (т ипова) част бланк и те
съдържат и свободна част, в която операторът
вписва конкретния оперативен метод, неговите
плюсове и минуси. До документацията имат
достъп само лица, които имат това право по
силата на нормативен акт или на вътрешн акт
на лечебното заведение.
3.2.2.9. В лечебните заведения без легла се
извършват манипулации и малки операции без
отнемане съзнанието на пациента. Видът на
интервенцията с кратко описание и имената на
екипа, който я е извършил, се записват в журнал
и амбулаторна карта на пациента. В тази карта
по-късно се нанасят и резултатите от контролните прегледи и превръзки.
3.2.2.10. В хирургичната операционна на лечебните заведения с легла се извършват манипулации и операции с обща анестезия. Видът на
интервенцията с кратко описание и имената на
екипа, който я е извършил, се записват в оперативен журнал и лист „история на заболяването“
на пациента, който съдържа паспортни данни
на пациента, диагноза, анамнеза, общ и локален
статус, лабораторни и други предоперативни
изследвания, оперативен протокол, декурзуси
за следоперативното състояние, състояние при
изписването, препоръки за спазване на лечебно-охранителен режим. При приключване на
лечението на пациента се изготвя и предава
епикриза, в която са описани диагнозата, проведените лечебни процедури с извадки и цитиране
на оперативния протокол, и резултатът от тях.
Епикризата се подписва от лекуващия лекар и
от ръководителя на лечебното заведение или от
определено от него лице от лечебното заведение.
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3.2.2.11. В медицински център, медико-дентален център и диагностично-консултативен център с легла работи старша медицинска сестра,
която следи за изпълнението на вътрешния ред,
снабдеността с лекарствени продукти и медицински изделия, сроковете на тяхната годност
и др., свързани със спецификата в дейността на
лечебното заведение.
3.2.3.Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:
3.2.3.1. Количествени показатели – за лечебните заведения за извънболнична помощ количествените показатели са относителни предвид
условията и спецификата на дейността им.
3.2.3.1.1. В амбулаторията за специализирана
медицинска помощ по ПВЕХ се извършват основно манипулации и много малко ограничени
по обем и сложност хирургични интервенции,
поради което количествените показатели са
малко приложими за отчитане дейността им.
3.2.3.1.2. В медицински център и диагностично-консултативен център без легла се извършват манипулации, малки по обем хирургични
интервенции с локална и/или проводна анестезия. Предвид обема на лечебно-диагностичната
дейност и работещия персонал оперативната
активност е близка до: 50 операции и манипулации годишно, при 140 първично прегледани и
лекувани пациенти.
3.2.3.1.3. В лечебно заведение за извънболнична
помощ с легла се извършват манипулации, малки,
средни и големи по обем хирургични интервенции с локална, проводна и обща анестезия, като
оперативната активност следва да е близка до
85 операции и манипулации годишно, при 200
първично прегледани и лекувани пациенти.
3.2.3.2. Критерии за качество на дейността – използват се критериите, приложими в
лечебните заведения за болнична помощ.
Б. Лечебни заведения за болнична помощ
3.3.Дейността по специалността „ПВЕХ“ се
осъществява в самостоятелна структура – отделение или клиника от второ и трето ниво на
компетентност в лечебни заведения за болнична
медицинска помощ.
3.3.1. Второ ниво на компетентност на отделение/клиника по ПВЕХ – 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 и дълбоките структури на
тялото, лицето и крайниците, реконструктивни
операции. Извършват се операции с голям, среден
и малък обем на работа.
3.3.1.1. Изисквания към структурата от второ
ниво на компетентност (клиника/отделение по
ПВЕХ)
3.3.1.1.1. Структурата и организацията на работата се определят от правилника за устройството
и вътрешния ред на клиниката/отделението.
3.3.1.1.2. Клиниката/отделението има помещения, които отговарят по размери, разположение, устройство, оборудване и обзавеждане на
нормативните изисквания.
3.3.1.1.2.1. Помещенията са следните:
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3.3.1.1.2.1.1. Основни помещения: болнични
стаи, превързочна за асептични и за септични
превръзки, манипулационна, сестринска стая,
лекарски кабинети, кухненски офис, столова,
санитарни помещения за персонала, помещение
за дезинфекция, складове (вкл. за следоперативно
отделение), съблекални, коридори и др. съгласно действащата нормативна уредба. Подовата
настилка, стените и мебелите трябва да са от
материа ли, позвол яващи ежедневно вла ж но
измиване и дезинфекция.
3.3.1.1.2.1.1.1. 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 детско хирургично отделение може да се формират боксове;
болничните стаи могат да имат самостоятелни
санитарни възли; във всяка болнична стая има
средства за дезинфекция на ръцете:
3.3.1.1.2.1.1.1.1. 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, 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;
3.3.1.1.2.1.1.2. В основните помещения (с изключение на коридори, складове, съблекалня) има:
3.3.1.1.2.1.1.2.1. мивки с течаща студена и
топла вода;
3.3.1.1.2.1.1.2.2. централно, локално и аварийно осветление с осветяемост минимално 80 Вт;
3.3.1.1.2.1.1.2.3. резервен енергоизточник;
3.3.1.1.2.1.1.2.4. централно или локално отопление;
3.3.1.1.2.1.1.2.5. бактерицидни лампи или други
форми на надеждна дезинфекция;
3.3.1.1.2.1.1.2.6. инсталации за въздухообмен
и овлажняване на въздуха;
3.3.1.1.2.1.1.2.7. излазни точки на инсталации
за О 2 , за сгъстен въздух и за аспирация.
3.3.1.1.2.1.1.3. Храненето на болните може да
бъде организирано индивидуално по болничните
стаи.
3.3.1.1.2.1.2. Допълнителни помещения: кабинети за началника на отделението/клиниката, старшата медицинска сестра и лекарския
персонал, стая за почивка на персонала и др. в
обособена административна част.
3.3.1.1.2.1.3. Клиниката/отделението по ПВЕХ,
специализирано в лечението на изгаряния, има
следните допълнително обособени помещения
и оборудване:
3.3.1.1.2.1.3.1. голяма септична операционнапревързочна;
3.3.1.1.2.1.3.2. зала за превръзки, оборудвана
с електрокоагулатор;
3.3.1.1.2.1.3.3. анестезиологичен апарат за инхалационна анестезия с източници за кислород,
въздух, аспирационна система, електрически ток.
3.3.1.1.2.1.4. Всяка хирургична структура разполага със:
3.3.1.1.2.1.4.1. сигнализираща инсталация в
болничните стаи (светлинно-информационна,
светлинно-блокираща, звукова или комбинирана);
3.3.1.1.2.1.4.2. средства за комуникация между
кабинетите, както и с други структури на лечебното заведение.
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3.3.1.1.2.1.5. При осъществяване на спешна
помощ предимство е наличието на система за
едновременно повикване на необходимия интердисциплинарен екип.
3.3.1.1.2.1.6. 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.
3.3.1.1.2.1.7. Операционна зала:
3.3.1.1.2.1.7.1. Оперативните дейности се извършват в лечебните заведения на определени за
целта места – операционни зали. Операционната
зала е обособена в операционен блок.
3.3.1.1.2.1.7.2. Операционната зала се разполага на места, които позволяват безпроблемно
и бързо транспортиране на болните от и към
хирургичните или интензивните структури на
лечебното заведение.
3.3.1.1.2.1.7.3. Операционната зала задължително разполага с оборудване, хирургически инструментариум, медицински изделия, пространствени,
комуникационни и санитарно-хигиенни условия
за извършване на операция с необходимия обем
и сложност.
3.3.1.1.2.1.7.4. Клиниката/отделението по ПВЕХ
разполага с най-малко една операционна зала,
като се препоръчват 2 операционни зали.
3.3.1.1.2.1.7.5. Задължителни изисквания за
оборудване в операционния блок:
3.3.1.1.2.1.7.5.1. комбинирано осветление в
операционните зали; общото осветление трябва
да осигурява до 40 % от необходимата осветеност; допустимо е използването на халогенни
или LED операционни лампи, осиг у ряващи
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;
3.3.1.1.2.1.7.5.2. аварийно резервно осветление
(чрез мотор-генератори или светлинен източник
с акумулиращи батерии), осигуряващо 40 % от
осветеността при нормални условия;
3.3.1.1.2.1.7.5.3. бактерицидни лампи или други
форми на надеждна дезинфекция 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;
3.3.1.1.2.1.7.5.4. електрически контакти тип
„шуко“ – 5 до 10 бр. във всяка операционна зала;
3.3.1.1.2.1.7.5.5. излази за кислород, за сгъстен въздух и други газове, за аспирация – наймалко по един за всяка операционна маса, в
помещението за предоперативна подготовка и
за възстановяване от анестезия;
3.3.1.1.2.1.7.5.6. самостоятелна смукателнонагнетителна 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 MРa);
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3.3.1.1.2.1.7.6. Допълнителни изисквания за
оборудване в операционния блок:
3.3.1.1.2.1.7.6.1. климатични устройства с бактериални филтри;
3.3.1.1.2.1.7.6.2. наличие на не по-малко от 2
броя мивки на операционна зала в помещението
за подготовка на операционния екип.
3.3.1.1.2.1.7.7. Може да има самостоятелен
отоплителен кръг, система за фото- и видеодокументация на извършваните операции, компютър
за оформяне на документите за извършваните
операции.
3.3.1.1.2.1.8. Операционната зона или блок
включва:
3.3.1.1.2.1.8.1. Операционни зали с входове/
изходи към:
3.3.1.1.2.1.8.1.1. 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.);
3.3.1.1.2.1.8.1.2. помещение за подготовка на
хирургичния екип, оборудвано с 2 или 3 мивки
с течаща студена и топла вода с кранове, задвижвани с лакет, крак или фотоклетка; шапки
и маски, огледало;
3.3.1.1.2.1.8.1.3. място за възстановяване от
анестезия.
3.3.1.1.2.1.8.2. 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 стерилизация и за преносима апаратура.
3.3.1.2. Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура, обзавеждане и техника и други
условия за осъществяване на дейността
3.3.1.2.1. Приемен кабинет в структурата на
диагностично-консултативния блок, оборудван
с апарат за кръвно налягане, стетоскоп, хирургични инструменти и превързочни материали
за амбулаторни превръзки, катетри, дренажи,
лекарствен шкаф, стерилизатор.
3.3.1.2.2. Клиниката/отделението по ПВЕХ е
оборудвана със:
3.3.1.2.2.1. ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори, пулс оксиметри, перфузори;
3.3.1.2.2.2. хирургичен инструментариум за
осъществяване на септични и асептични превръзки, колички за септични и асептични превръзки;
3.3.1.2.2.3. хирургични изделия, превързочни
материали;
3.3.1.2.2.4. системи за аспирация, за сгъстен
въздух, за кислород;
3.3.1.2.2.5. болнични легла, реанимационни
легла;
3.3.1.2.2.6. болнични шкафове и гардероби,
осветителни тела;
3.3.1.2.2.7. средства за поддържане на текуща
дезинфекция.
3.3.1.2.2.8. Специфично оборудване за клиника/
отделение по ПВЕХ, специализирана в лечението
на изгаряния: електрокоагулатор, флуидни легла;
вани за хидропроцедури.
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3.3.1.2.3. Операционна зала:
3.3.1.2.3.1. Задължително оборудване:
3.3.1.2.3.1.1. операционна маса, отговаряща на
специфичните изисквания, необходими за типа
на извършваните хирургични намеси;
3.3.1.2.3.1.2. операционна лампа – основна,
осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;
3.3.1.2.3.1.3. сатели т но освет и телно тяло,
включително подвижна лампа;
3.3.1.2.3.1.4. електрокаутер;
3.3.1.2.3.1.5. система за аспирация – централна,
както и чрез допълнителна вакуумна помпа;
3.3.1.2.3.1.6. анестезиологичен апарат и медицински изделия;
3.3.1.2.3.1.7. хирургически изделия, превързочни материали;
3.3.1.2.3.1.8. ръчни дерматоми или електродерматоми;
3.3.1.2.3.1.9. ножове „Хъмби“;
3.3.1.2.3.1.10. аспирационна система;
3.3.1.2.3.1.11. биполярен и монополярен коагулатор;
3.3.1.2.3.1.12. специфичен хирургичен инструментариум за остеотомии и обработка на кости.
3.3.1.2.3.2. Специфично оборудване за операционна зала в структури по изгаряния – допълнително наличие на: биполярен електрокоагулатор;
флуидни легла; вани за хидропроцедури; помпа
за сондово хранене; инфузионна помпа.
3.3.1.2.3.3. В операционната зала може да има
дерматом, операционен микроскоп, микросет,
ендоскопска апаратура, машини за остеотомии
в лицево-челюстната и краниофациалната хирургия, инструментариум за липоаспирация и
липофилинг.
3.3.1.2.4. Ползваната апаратура подлежи на
редовен контрол за качество, изправност и безопасност.
3.3.1.2.5. Стерилизация:
3.3.1.2.5.1. Видове стерилизация, ползвана за
нуждите на структурите по ПВЕХ:
3.3.1.2.5.1.1. централна стерилизация;
3.3.1.2.5.1.2. локална стерилизация – всяка
операцинна зала (зона, блок) трябва да разполага
с възможности за локална стерилизация.
3.3.1.2.5.2. Допълнителни изисквания:
3.3.1.2.5.2.1. в лечебни заведения за болнична помощ може да се ползва чрез системата за
централна стерилизация опаковъчна машина;
3.3.1.2.5.2.2. предимство е в операционната
зала (зона, блок) да се ползва миялна машина
за инструменти.
3.3.1.2.6. Осигуреност с апаратура и структ у ри (д ру г и ус лови я) за ос ъщес т вя ва не на
дейността – болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага на територията си с клинична лаборатория от второ ниво
на компетентност и с образна диагностика от
първо ниво на компетентност.
3.3.1.2.7. Осигуреност с апаратура и структури/дейности (други условия), които могат да
бъдат осигурени по договор с други лечебни
заведения – болницата, в която е разположена
структурата, трябва да има договор с микробиологична лаборатория и за осъществяване на
дейност по патоанатомия.
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3.3.1.2.8. Времеви критерии за достъп до апаратурата и структури/дейности в условията на
спешност – при спешна хирургия се изпълняват
операции с всеки обем и сложност, незабавно
след хоспитализацията или след кратък период,
през който се извършва интензивна предоперативна подтоговка.
3.3.1.3. Изисквания за персонал:
3. 3.1. 3.1. бр ой лек ари – с пец и а л ис т и по
ПВЕХ – най-малко двама;
3.3.1.3.2. брой специалисти по здравни грижи – най-малко шест;
3.3.1.3.3. други специалисти/лица (в структурата, в лечебното заведение):
3.3.1.3.3.1. лекар с призната специа лност
„А нестезиологи я и интензивно лечение“ – в
структурата;
3.3.1.3.3.2. лекар с призната специалност „Вътрешни болести“ – в болницата;
3.3.1.3.3.3. лекар с призната специалност „Педиатрия“ – в болницата.
3.3.1.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:
3.3.1.4.1. Изисквания за вида и обема медицински дейности – в структура от второ ниво
на компетентност в болница за активно лечение
се извършва:
3.3.1.4.1.1. диагностика на хирургичните заболявания според наличното оборудване;
3.3.1.4.1.2. възможност за интердисциплинарни
консултации и дейности;
3.3.1.4.1.3. планови операции в обем на „малка“, „средна“ и „голяма“ хирургия;
3.3.1.4.1.4. спешни операции в обем на „малка“,
„средна“, „голяма“ хирургия;
3.3.1.4.1.5. контролни прегледи, наблюдения,
манипулации и процедури;
3.3.1.4.1.6. експертиза на временната неработоспособност;
3.3.1.4.1.7. консултиране и привеж дане на
болни в хирургична структура на трето ниво.
3.3.1.4.2. В структура от второ ниво на компетентност се извършват операции с малък, среден
обем и голям обем сложност (без онкология),
които не предполагат инвазивни диагностични
процедури. Много големи операции не се допускат. Извършва се консервативно лечение на
хирургичните заболявания.
3.3.1.4.3. Спазват се диагностично-лечебни
алгоритми, разработени и утвърдени от Българското научно дружество по пластична хирургия
и изгаряния и Българската асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия.
Алгоритмите се обсъждат и приемат с консенсус
в съответните дружества.
3.3.1.4.4. Задължителни са алгоритми за поведение при основните групи заболявания по
специалността, заболявания със социално значение, основни дейности в рамките на лечението
по специалността, сложни състояния и други.
3.3.1.5. Изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външните взаимодействия.
3.3.1.5.1. Прием на болни в лечебно заведение
за болнична помощ:
3.3.1.5.1.1. В приемния кабинет специалистът
по ПВЕХ снема анамнеза, осъществява основен
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клиничен преглед и назначава необходимия обем
диагностични изследвания. Попълва медицинската документация и насочва пациента за приемане
в хирургичната структура на лечебното заведение.
3.3.1.5.1.2. При пост ъпване 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.
3.3.1.5.1.3. При постъпване на пациент със
спешно състояние специалистът по ПВЕХ 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 назначи необходимия обем
спешни биохимични и инструментални изследвания и консултации.
3.3.1.5.1.4. При уточнена диагноза или продължаващи диференциално-диагностични търсения пациентът се хоспитализира в клиника/
отделение по ПВЕХ:
3.3.1.5.1.4.1. за динамично наблюдение – предава се на дежурния лекар или на лекуващия лекар;
3.3.1.5.1.4.2. за оперативно лечение – уведомяват се ръководителят на хирургическия операционен екип и персоналът на операционния блок.
3.3.1.5.1.5. Писмено, в „История на заболяването“ (ИЗ), се отразяват назначенията за по-нататъшна диагностика, лечение, предоперативна
подготовка и др.
3.3.1.5.1.6. При необходимост и в зависимост
от заболяването или възрастта на пациента се
осъществяват консултации с кардиолог, анестезиолог, педиатър и др.
3.3.1.5.1.7. Приетите за болнично лечение
пациенти се подлагат на пълна или частична
хигиенна обработка.
3.3.1.5.2. Предоперативен период
3.3.1.5.3. К линичен диагностичен преглед
(КДП)
3.3.1.5.3.1. 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.
3.3.1.5.3.2. Клиничният диагностичен преглед
на хирургично болен в извънболнични условия
се провежда от общопрактикуващ лекар или
лекар с придобита специалност с хирургична
насоченост в амбулатория за специализирана
медицинска помощ. Свързан е с уточняването
на възможностите за амбулаторно лечение.
3.3.1.5.3.3. При изчерпване на диагностичните възможности на извънболничната помощ,
при уточнена насочваща или сигурна диагноза,
представляваща показание за оперативно лечение, пациентът подлежи на хоспитализация за
прецизиране на диагнозата и необходимостта
от операция.
3.3.1.5.3.4. Клиничният диагностичен преглед,
като част от диагностичния процес, включва
следните основни компоненти:
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3.3.1.5.3.4.1. анамнеза, насочена към уточняване на основното заболяване, неговата органна
локализация, характер, разпространение на съседни органи и структури, наличие на спешни
индикации за операция;
3.3.1.5.3.4.2. физи к а лен п реглед, насочен
към 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;
3.3.1.5.3.4.3. назначаване и провеждане на
биохимични, микробиологични, вирусологични
и други лабораторни изследвания, насочени към
уточняване на основното заболяване и неговите
усложнения;
3.3.1.5.3.4.4. 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;
3.3.1.5.3.4.5. провеждане на консултации със
специалисти от други клинични специалности,
насочени към уточняване на диагнозата, показанията за операция и причините за спешност.
3.3.1.5.4. Клиничен преглед за оценка на оперативния риск (КПООР)
3.3.1.5.4.1. 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 уточнява оперативният риск и факторите, които го повишават.
3.3.1.5.4.2. К линичният преглед за оценка
на оперативния риск може да бъде започнат от
общопрактикуващ лекар или лекар с придобита
специалност с хирургична насоченост от амбулатория за специализирана медицинска помощ.
3.3.1.5.4.3. Клиничният преглед за оценка на
оперативния риск 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.
3.3.1.5.4.4. Клиничният преглед за оценка на
оперативния риск включва следните основни
компоненти:
3.3.1.5.4.4.1. 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 бол
ния и осигуряване на успешен и безпроблемен
завършек на хирургичната намеса;
3.3.1.5.4.4.2. 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;
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3.3.1.5.4.4.3. 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;
3.3.1.5.4.4.4. стандартният КПООР включва
задължителни консултации с кардиолог, а за деца
до 18 години – с педиатър; този процес завършва
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.
3.3.1.5.5. Преценка на оперативния риск
3.3.1.5.5.1. 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).
3.3.1.5.5.2. 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, настойнци, 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.
3.3.1.5.6. Предоперативна подготовка
3.3.1.5.6.1. При индикации за операция и
вземане на решение за извършване на такава
на пациента се предоставя по разбираем начин
писмена и устна 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.
3.3.1.5.6.2. 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:
3.3.1.5.6.2.1. клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия в съответствие с
действащия медицински стандарт по анестезия
и интензивно лечение;
3.3.1.5.6.2.2. антиалергична подготовка при
анамнестични данни и след предходно тестване;
3.3.1.5.6.2.3. кардиологична подготовка, лечение на сърдечно-съдови заболявания, профилактика на кардиологични усложнения; тромбоемболична профилактика и лечение;
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3.3.1.5.6.2.4. антибактериална профилактика
и лечение, саниране на придружаващи заболявания и усложнения с възпалителен характер,
профилактика на сепсис;
3.3.1.5.6.2.5. друга специфична подготовка,
свързана с предходно заболяване на орган или
система (дихателна, урогенитална, нервна и др.)
или с ендокринно заболяване (захарен диабет,
тиреотоксикоза, др.).
3.3.1.5.7. Информираност на пациента
3.3.1.5.7.1. 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. В пластичната
хирургия, и по-конкретно в естетичната хирургия, съществуват специфични изисквания към
съдържанието на информираното съгласие. Те
не могат да бъдат напълно унифицирани като
текст, тъй като в увода за всяка конкретна
процедура или оперативна намеса и съответно
информирано съгласие задължително трябва
да има подробно описание на конкретната оперативна или друга методика, пред- и следоперативни изисквания и грижи, които могат да
бъдат различни като изисквания според метода
на работата. Конкретните действия, а не общи
принципи са тези, които трябва подробно да
се представят на пациента или неговия представител. Основните принципи и изисквания
за съдържанието на информираното съгласие в
пластичната хирургия са описани в правилата
за добра практика на БАПРЕХ.
3.3.1.5.7.2. Принципите на информираност се
изработват от всяко лечебно заведение в зависимост от спецификата му на лечебна дейност.
3.3.1.5.7.3. 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“.
3.3.1.5.7.4. Писмено съгласие по т. 3.3.1.5.7.3
не се изисква в предвидени от закона случаи.
3.3.1.5.7.5. 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.
3.3.1.5.8. Предоперативна епикриза
3.3.1.5.8.1. Предоперативната епикриза е част
от историята на заболяването и включва:
3.3.1.5.8.1.1. паспортна част на пациента (имена, възраст);
3.3.1.5.8.1.2. дата и номер на историята на
заболяването;
3.3.1.5.8.1.3. предоперативна диагноза;
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3.3.1.5.8.1.4. данни от анамнеза и статус;
3.3.1.5.8.1.5. резултати от извършените клинико-лабораторни, инст ру мента лни и дру ги
изследвания;
3.3.1.5.8.1.6. резултати от КДП и КПООР;
3.3.1.5.8.1.7. оценка на оперативния риск с
описание на проблемите, покачващи риска, и
необходимите профилактични мерки;
3.3.1.5.8.1.8. оценка на операбилността;
3.3.1.5.8.1.9. препоръки за предстоящата операция – обем, интраоперативна диагностика;
3.3.1.5.8.1.10. при онкологични заболявания
се определя предоперативен стадий на болест
та, оценка на операбилността, хистологична
диагноза.
3.3.1.5.8.2. Предоперативната епикриза се
попълва и оформя писмено:
3.3.1.5.8.2.1. при планови операции, след обсъждане на лекарски колегиум – от лекуващия
лекар.
3.3.1.5.8.2.2. при спешни операции – от лекаря-оператор.
3.3.1.5.9. Операция
3.3.1.5.9.1. Оперативна програма
3.3.1.5.9.1.1. В нея са включени всички пациенти
с потвърдени показания за хирургична намеса,
които предстои да бъдат оперирани.
3.3.1.5.9.1.2. 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.
3.3.1.5.9.1.3. Оперативната програма се съставя
от началника на отделението или клиниката на
базата на доклади от лекуващите лекари след
предоперативно обсъждане на лекарски колегиум. При спешни операции лекар-операторът се
определя от началника на клиниката/отделението
или от дежурния лекар.
3.3.1.5.9.1.4. На предоперативен, интраоперативен и следоперативен контрол и наблюдение от
хирургичния и анестезиологичния екип подлежат:
3.3.1.5.9.1.4.1. Всички болни, подложени на
оперативна намеса в операционната зала.
3.3.1.5.9.1.4.2. Всички болни, подложени на
оперативна намеса в амбулаторни условия, т. нар.
амбулаторни операции, при които се извършва
анестезия.
3.3.1.5.9.2. Избор на метод на обезболяване
3.3.1.5.9.2.1. 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.
3.3.1.5.9.2.2. Дру гите видове анестези я се
провеждат от анестезиологичен екип съгласно
действащия медицински стандарт по анестезия
и интензивно лечение.
3.3.1.5.9.2.3. 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.
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Когато е удачно се взимат под внимание и изискванията на пациента, тъй като има болни, които
отказват определен вид анестезия (спинална или
епидурална анестезия или обща). Окончателното
решение се взима от анестезиолога съобразно
стандарта по анестезиология.
3.3.1.5.9.3. Избор на операция
3.3.1.5.9.3.1. При избор на операция се спазват
следните принципи:
3.3.1.5.9.3.1.1. 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;
3.3.1.5.9.3.1.2. да не се увреди болният;
3.3.1.5.9.3.1.3. да се реши болестният проблем;
3.3.1.5.9.3.1.4. да се отстрани болестта или да
се облекчи състоянието;
3.3.1.5.9.3.1.5. да има условия за интраоперативно доуточняване на диагнозата;
3.3.1.5.9.3.1.6. да съществуват условия за справяне с възможните хирургични усложнения.
3.3.1.5.9.3.2. При избор на операция в рамките на еднодневната хирургия се спазват изискванията за обема и вида на хирургичната
интервенция.
3.3.1.5.9.3.3. При естетични операции информираното съгласие има своите особености, описани
в правилата за добра практика на БАПРЕХ, в
които се описват алтернативните методи, конкретната оперативна намеса и нейните цели,
възможните усложнения и фактът, че не може
да се гарантира удовлетвореност от резултата.
3.3.1.5.9.3.4. При спешни състояния се спазват
следните степенувани принципи:
3.3.1.5.9.3.4.1. вземане на решение за предприемане на животоспасяваща операция;
3.3.1.5.9.3.4.2. включване в екипа на консултант;
3.3.1.5.9.3.4.3. 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;
3.3.1.5.9.3.4.4. 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 изискване е задължително за хирургични
звена, извършващи планови операции на онкологично болни.
3.3.1.5.9.3.5. Оперативен протокол
3.3.1.5.9.3.5.1. Оперативният протокол е неизменнна част от „История на заболяването“.
3.3.1.5.9.3.5.2. Оперативният протокол включва:
3.3.1.5.9.3.5.2.1. титулна част;
3.3.1.5.9.3.5.2.2. описание на оперативни я
достъп;
3.3.1.5.9.3.5.2.3. установената оперативна находка;
3.3.1.5.9.3.5.2.4. извършените интраоперативни
диагностични процедури и изследвания, получените резултати от тях, намерените усложнения
и взетите спрямо тях мерки;
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3.3.1.5.9.3.5.2.5. описание на техническите
етапи на извършваната хирургическа намеса;
3.3.1.5.9.3.5.2.6. описание на поставени т е
дренажи;
3.3.1.5.9.3.5.2.7. условие за завършване на
операцията;
3.3.1.5.9.3.5.2.8. състава на хирургичния оперативен екип;
3.3.1.5.9.3.5.2.9. начало и край на операцията.
3.3.1.5.9.3.5.3. Оперативният протокол се съставя и подписва от лекаря-оператор.
3.3.1.5.9.3.5.4. В „История на заболяването“
лекарят-оператор и анестезиологът дават писмени
указания за следоперативните грижи за пациента, необходимите изследвания, необходимите
лекарствени продукти, тяхното количество и
дозировка.
3.3.1.5.9.3.6. Следоперативен период
3.3.1.5.9.3.6.1. Постоянното постоперативно
наблюдение на пациента се осъществява от хирургичния оперативен екип, анестезиологичния
екип и лекуващия лекар.
3.3.1.5.9.3.6.2. Лекар-операторът 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.
3.3.1.5.9.3.6.3. 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 х иру ргичен ек ип по
съгласуван протокол.
3.3.1.6. Изисквания за интердисциплинарни
консултации и обем на диагностичните и хирургичните дейности в структури от второ ниво
на компетентност:
3.3.1.6.1. Интердисциплинарни консултации
3.3.1.6.2. Видове консултации:
3.3.1.6.2.1. Задължителни консултации със:
3.3.1.6.2.1.1. специалист по анестезиология и
интензивно лечение;
3.3.1.6.2.1.2. специалист по вътрешни болести
или кардиология при пациенти над 18 г.;
3.3.1.6.2.1.3. педиат ър – при пациенти под
18-годишна възраст.
3.3.1.6.2.2. Консултации по показания със:
специалист по образна диагностика, лабораторен
лекар, хематолог, гастроентеролог, нефролог,
уролог, пулмолог, акушер-гинеколог, невролог, ендокринолог, микробиолог, патоморфолог – пред-,
интра- или постоперативна, други специалисти.
3.3.1.6.3. Лекари със специалност по ПВЕХ
вземат участие в онкокомитет съвместно с лека-
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ри – специалисти по онкология: химиотерапевт,
лъчетерапевт, хирург; при планиране на цялостното лечение при пациентки с рак на гърдата,
при всички онкологични състояния, подлежащи
на лечение от мултидисциплинарен екип.
3.3.1.7. Изисквания към резултата от осъществяване на дейността – минимални изисквания за
обем на медицинските дейности за структури от
второ ниво на компетентност.
3.3.1.7.1. Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални (задължителни) изисквания за годишен обем на медицинските
дейности – 25 операции годишно на разкрито
легло или 85 операции годишно на лекар със специалност по ПВЕХ като оператор или асистент.
Годишен брой преминали болни – 200.
3.3.1.7.2. Критерии и показатели за качество
на осъществяваната медицинска дейност
3.3.1.7.2.1. Общи и специализирани показатели
по критериите за достъп до медицинска помощ,
своевременност на оказваната медицинска помощ, релевантност (уместност и съответствие),
сигурност/безопасност, ефективност и ефикасност
на тази помощ, продуктивност/икономичност,
участие на потребителя на услугата (потребителски фокус и удовлетвореност):
3. 3.1.7.2 .1.1. до с т ъп до х и ру рг и ч н и дейно с т и – с ъ зда ва не на ус лови я з а о си г у р ен
достъп до хирургична помощ без териториални, икономически, административни и други
ограничения;
3.3.1.7.2.1.2. релевантност (уместност и съответствие) – избор на х иру ргична дейност,
която най-вероятно ще доведе до постигане на
желания резултат и очакваната здравна полза
надхвърля достатъчно евентуалните негативни
последствия;
3.3.1.7.2.1.3. безопасност на пациента – създаване на условия за избягване на потенциалните
рискове и свеждане до минимум на непреднамерената вреда при осъществяване на хирургична
дейност; включва:
3.3.1.7.2.1.3.1. диференци ране на услови я,
причини и механизми, довели до грешки в диагнозата и лечението;
3.3.1.7.2.1.3.2. откриване на грешките;
3.3.1.7.2.1.3.3. разработване на методи за минимизиране и предотвратяване на грешките;
3.3.1.7.2.1.4. ефективност и ефикасност на
хирургичната дейност – включва степента на
постигане на поставените цели и съотношението
полза/разход;
3.3.1.7.2.1.5. продуктивност – отчетената максимална полза от извършеното хирургично лечение при минимум направено усилие и вложени
ресурси;
3.3.1.7.2.1.6. удовлетвореност – постигане на
очаквания от пациента резултат от лечението
чрез извършване на хирургична дейност;
3.3.1.7.2.1.7. индикатори за оценка на хирургичната дейност – общи индикатори:
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Показатели

Индикатори

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. Времеви критерий – извършване на всички видове изследвания при
съответното ниво на компетентност на
структурата в условията на спешност.

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.
В условията на спешност трябва да има възможност за извършване на всички видове
изследвания и достъп до апаратура за съответното ниво в рамките на 24 часа.

Ефективност

Предвид вложените ресурси оценяване Измерване на резултата от проведеното хина постигнатите резултати от хирургич- рургично лечение:
ното лечение и анализиране на степента – оздравял;
на постигане на целите.
– с подобрение;
Създаване на организация за отчитане – без промяна в състоянието;
съвпадението на диагнозите
– влошаване на състоянието;
– починал.
Отчитане на процентно съотношение на
съвпадане на диагнози

Ефикасност

Стойност за изписан пациент, приравнен – използваемост;
към case mix.
– среден престой на пациента, вкл. пред- и
Стойност за лечение на епизод за ам- следоперативен;
булаторен пациент
– операции – брой, вид, сложност,
общо и на брой оператори;

Безопасност

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

3.3.1.7.2.1.8. рисково ниво на процедурата – при
определяне показателите и индикаторите за
качество в областта на ПВЕХ се взема под
внимание следното:
3.3.1.7.2.1.8.1. всяка хирургична процедура крие
риск от появата на трайни белези, увреждане и
дори смърт;
3.3.1.7.2.1.8.2. нивата на риск се определят,
както следва:
3.3.1.7.2.1.8.2.1. минимален риск (т.е. леки,
преходни признаци/симптоми);
3.3.1.7.2.1.8.2.2. увреждане (т.е. умерени, преходни признаци/симптоми);
3.3.1.7.2.1.8.2.3. инвалидност (трайно увреждане
без функционални ограничения);
3.3.1.7.2.1.8.2.4. недъг (трайно увреждане с
функционални ограничения);
3.3.1.7.2.1.8.2.5. смърт.
3.3.1.7.2.2. Показатели за резултатите от осъществената медицинска дейност:

– процент на вътреболничните инфекции;
– наличие на усложнения, резултат от диагностично-лечебния процес, и причините
за тях;
– процент на полу чени следоперативни
усложнения и причините за тях;
– процент реоперации (без тези, които са
част от лечебния процес) и причините за тях;
– смъртност.

3.3.1.7.2.2.1. смъртност – под 1 %;
3.3.1.7.2.2.2. усложнения – малки и големи
под 18 %;
3.3.1.7.2.2.3. оперативна активност – 65 % от
преминалите пациенти в структурата;
3.3.1.7.2.2.4. вид и съотношение на извършваните операции – големи : средни : малки – 1:2:3.
3.3.2. Трето ниво на компетентност на отделение/клиника по ПВЕХ – дейността по специалността „ПВЕХ“ се осъществява в самостоятелна
структура – клиника/отделение, отговаряща на
изискванията за структура от второ ниво на компетентност, като се спазват и следните изисквания:
3.3.2.1. В структурата се извършват много
големи, големи, средни и малки реконструктивни и естетични операции за лечение на кожни,
мекотъканни и съчетани дефекти от различно
естество, изгаряния, измръзвания и последствията
от тях, вродени и придобити дефекти, естетични
процедури по повърхността на тялото.
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3.3.2.2. Обем на дейност:
3.3.2.2.1. диагностика на хирургичните заболявания в пълен обем, включително чрез
интердисциплинарни методи;
3.3.2.2.2. извършване на интердисциплинарни
консултации и дейности;
3.3.2.2.3. извършване на всички по вид планови, спешни и интердисциплинарни операции
в обем на „малка“, „средна“, „голяма“ и „много
голяма“ хирургия;
3.3.2.2.4. извършване на контролни прегледи,
наблюдения, манипулации и процедури;
3.3.2.2.5. експертиза на временната неработоспособност;
3.3.2.2.6. следоперат ивна консул тац и я на
пациенти, лекувани в други лечебни заведения.
3.3.2.3. Персонал
3.3.2.3.1. Началник на клиника: началник на
клиника може да бъде лице, притежаващо образователно-квалификационна степен магистър
по медицина, съответно с призната медицинска
специалност по профила на клиниката – хабилитирано лице, назначено след проведен конкурс.
Началникът на клиника планира, организира,
контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност и за икономическата ефективност в
структурата. Началник на отделение може да бъде
лице, притежаващо образователно-квалификационна степен магистър по медицина, съответно с
призната медицинска специалност по профила на
отделението, назначено след проведен конкурс.
Началникът на отделение планира, организира,
контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност и за икономическата ефективност
в структурата.
3.3.2.3.2.Лекари: в к линика/отделение по
ПВЕХ от трето ниво на компетентност работят
най-малко четирима лекари, от които трима с
придобита специалност по ПВЕХ. При извършване на ежедневната диа г нос т и чно -лечебна
дейност лекарите без придобита специалност
работят под ръководството на лекар с призната
специалност по ПВЕХ.
3.3.2.3.3. 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.
3.3.2.3.4. В базите за обучение на студенти се
предвижда и персонал, ангажиран с научноизследователска работа, както и за учебна работа
със студенти.
3.3.2.3.5. Специалисти по здравни грижи: Оптималното съотношение е 1:2 между лекарски:
сестрински персонал.
3.3.2.3.6. Друг персонал – изпълнява дейности,
свързани с хигиенно-санитарното обслужване и
технически задачи, възложени от медицинска
сестра или лекар.
3.3.2.4. Апаратура и други условия
3.3.2.4.1. За пластично-възстановителна хирургия:
3.3.2.4.1.1. липоаспиратор;
3.3.2.4.1.2. ендоскопска фиброоптична техника – препоръчително;
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3.3.2.4.1.3. апарат за дермабразио;
3.3.2.4.1.4. дерматом;
3.3.2.4.1.5. лазер за обработка на кожни лезии – препоръчително (CO 2 , NDYAG);
3.3.2.4.1.6. операционен микроскоп и микроинструментариум – препоръчително.
3.3.2.4.2. За структури, лекуващи изгаряния:
3.3.2.4.2.1. ръчни дерматоми тип „ПЕЙДЖЕТ“;
3.3.2.4.2.2. електродерматоми;
3.3.2.4.2.3. мешграфт;
3.3.2.4.2.4. плаки за мешграфт;
3.3.2.4.2.5. дермабразори.
3.3.2.5. Лечебното заведение, в което е разположена структурата от трето ниво на компетентност,
разполага на територията си с клинична лаборатория от второ или трето ниво на компетентност
и структура по образна диагностика от първо или
второ ниво на компетентност, като в случай, че
структурата по образна диагностика е първо ниво
на компетентност, лечебното заведение следва да
има сключен договор с друго лечебно заведение
за К АТ или ЯМР на територията на областта.
3.3.2.6. Лечебното заведение обезпечава дейност и по мик робиолог и я и патох истолог и я
(микробиологична и патохистологична лаборатория) – допуска се по договор с лечебно заведение
на територията на населеното място.
3.3.2.7. Изисквания за интердисциплинарни
консултации – необходими консултации:
3.3.2.7.1. спец иа л ис т по вът реш н и боле сти – при пациенти над 18 г.;
3.3.2.7.2. специалист по анестезиология и
интензивно лечение;
3.3.2.7.3. педиатър – при пациенти под 18-годишна възраст;
3.3.2.7.4. акушер-гинеколог – при показания;
3.3.2.7.5. при съответни показания – със специалист по образна диагностика или лекар с
друга специалност по профила на заболяването;
3.3.2.7.6. патохистологична лаборатори – пред-,
интра- или постоперативно;
3.3.2.7.7. при необходимост консултации и съвместни операции с лекари с друга специалност
с хирургична насоченост.
3.3.2.8. Изисквания към процеса и резултата
от осъществяване на дейността:
3.3.2.8.1. Диагностично-лечебни алгоритми:
спазват се диагностично-лечебни алгоритми,
разработени и утвърдени от Българското научно
дружество по пластична хирургия и изгаряния
и Българската асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия. Алгоритмите
се обсъждат и приемат с консенсус в съответните
дружества.
3.3.2.8.2. Задължителни са алгоритми за поведение при основните групи заболявания по
специалността, заболявания със социално значение, основни дейности в рамките на лечението
по специалността, сложни състояния и други.
Алгоритъм на поведение при много големи и
големи възстановителни операции.
3.3.2.8.3. Минимални изисквания за годишен
обем на медицинските дейности – в структурата
по ПВЕХ от трето ниво на компетентност следва
да се извършват най-малко 30 операции годишно
на разкрито легло или 100 операции годишно на
лекар със специалност по ПВЕХ като оператор.
Годишен брой преминали болни – минимум 330.
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3.3.2.9. Показатели за резултатите на осъществената медицинска дейност:
3.3.2.9.1. смъртност – под 2 % (възрастни),
под 0,5 % (деца);
3.3.2.9.2. усложнения – малки и големи, под
15 %;
3.3.2.9.3. оперативна активност – 80 % от
преминалите пациенти;
3.3.2.9.4. вид и съотношение на извършваните
операции – много големи и големи: средни и
малки в съотношение 1:7.
3.4. Изисквания при оказване на медицинска
помощ по медицинската специалност в структури
за долекуване и продължително лечение – по
специалността „ПВЕХ“, поради спецификата на
дейността не съществуват обособени структури
за долекуване. Проследяването на пациентите
се извършва в амбулаторни условия в лечебни
заведения за извънболнична и болнична помощ
от провелите лечение лекари в тясна колаборация
с общопрактикуващите лекари. (При необходимост от етапно хирургично лечение на някои
от пациентите същото се планира и провежда
съобразно нивото на компетентност в гореспоменатите лечебни заведения.)
4. Документация, характерна за специалността
„ПВЕХ“:
4.1. Използват се хирургичен протокол, протокол за непрекъснато работещите зали, образец
и други образци.
4.2. В информираното съгласие на пациентите
се отчитат всички специфики на дейността и
съответно на правата на пациентите в рамките
на специалността „ПВЕХ“.
4.3. Пациентите подписват информирано съгласие и за високоспециализираните дейности.
4.4. Води се и фотодокументация.
5. Категоризация и описание на хирургичните
операции в областта на пластично-възстановителната и естетична хирургия:
5.1. Видове операции според обем и сложност:
5.1.1. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия:
Вид операция

Показател
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5.1.1.1. включват се заболявания на кожата,
подкожието и достъпната лигавица (възпалителни, доброкачествени тумори); обработка и
корекция на рани;
5.1.1.2. операциите могат да бъдат осъществени
в амбулаторни условия или при непродължителна
хоспитализация.
5.1.2. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия:
5.1.2.1. включват се заболявания на органи,
тъкани, системи или части от тях;
5.1.2.2. операциите изискват задължителна хоспитализация и осъществяване на следоперативен
контрол, с изключение на тези, които не изискват
обща анестезия, посочени в списъка (т. 5.3.3).
5.1.3. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия:
5.1.3.1. 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;
5.1.3.2. операциите изискват задължителна
хоспитализация.
5.1.4. Операции с много голям обем и сложност, „много голяма“ хирургия:
5.1.4.1. 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
и тъкан в един етап (симултанни операции);
едновременна намеса върху органи и тъкани от
две области/кухини на тялото; трансплантация
на органи и тъкани;
5.1.4.2. осъществяват се в специализирани
хирургични клиники/отделения;
5.1.4.3. операциите изискват задължителна
хоспитализация.
5.2. Изисквания за осъществяване на оперативна дейност в съответствие с обема и сложността, както следва:
Изисквания

Ма л к и опера- 1. Предоперативни изследвания и При показани я: ПК К, прот ромбиново време,
ции
подготовка
кръвна захар. Предоперативни консултации; опе2. Оперативен екип
ратор – хиру рг, инструментираща сестра. При
показания – анестезиолог, анестезиологична сестра
3. Място на извършване

Извънболнична хирургична практика или операционна зала в болница

4. Оборудване

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

5. Инструментариум и
консумативи

Общ хирургичен инструментариум, шевен материал,
превързочни материали, дренажи. Електрокаутер
и аспирация

6. Анестезия

Локална, при показания за обща анестезия – изборът и прилагането на анестетични средства и
техники се осъществява от ръководителя на анестезиологичния екип съгласно медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“
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Изисквания

При показания – краткотрайно амбулаторно наблюдение 1 – 2 часа или хоспитализация

Средни опера- 1. Предоперативни изследвания и ПКК, протромбиново време, кръвна захар, кръвна
ции
подготовка
урея и креатинин, урина – количествено изследване.
ЕКГ и консултация с кардиолог. Рентгеноскопия/
графия на белия дроб със заключение – при показания
Предоперативни консултации. При показания:
1. тест за алергия, консулт с алерголог, противоалергична подготовка;
2. антитромботична профилактика;
3. антибактериална профилактика. При показания:
кръвна група
2. Оперативен екип

Оператор с придобита 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 Общ хирургичен инструментариум. Специализиран
изделия
хирургичен инструментариум за пластично-възстановителна и естетична хирургия. Шевен материал,
дренажи
5. Анестезия

Изборът и прилагането на анестетични средства и
техники се осъществява от ръководителя на анестезиологичния екип съгласно медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“

6. Следоперативен период

Хоспитализация в хирургично отделение/клиника
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Големи и много 1. Предоперативни изследвания и Хематологични показатели, биохимични изследголеми опера- подготовка
вания, коагулограма. Кръвна група.
ции
Интердисциплинарни консултации
Други медико-диагностични изследвания – микробиологични, имунологични и др.
При показания:
1. консултация с алерголог, противоалергична
подготовка;
2. 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
придобита 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
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Изисквания

Стандартен и специализиран по отделните хирургични профили хирургичен инструментариум и
медицински изделия.
Специализирана апаратура и инструменти:
1. за рязане и кръвоспиране електрокоагулатор,
осцилиращи и други костни триони;
2. монитори за ЕКК, за сатурация, СО2 и др.
3. 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 интензивно лечение Изборът и прилагането на анестетични средства и
техники се осъществява от ръководителя на анестезиологичния екип съгласно медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“.
Интензивното лечение се провежда от специализираната структура за интензивно лечение
6. Следоперативен период
5.3. Списък на операциите и манипулациите в
областта на ПВЕХ (съгласно МКБ 9 и МКБ 10),
извършвани в лечебните заведения за болнична
и специализирана извънболнична медицинска
помощ:
5.3.1. Операции с много голям обем и сложност,
високоспециализирана хирургия: Извършват се
в структури по ПВЕХ трето ниво на компетентност в лечебно заведение за болнична помощ.
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 и тъкан в
един етап (симултанни операции); едновременна
намеса върху органи и тъкани от две области/
кухини на тялото; трансплантация на органи
и тъкани; осъществяват се в специализирани
хирургични клиники/отделения от трето ниво и
изискват задължителна хоспитализация:
5.3.1.1. въ зстановяване след пара лиза на
лицевия нерв посредством микрохирургични
техники (невротизация, трансплантация на нерв,
мускулно-сухожилна пластика на микросъдови
анастомози);
5.3.1.2. възстановяване на тъканни дефекти
чрез кожно-мускулно (кожно-фасциално) ламбо
на микросъдова анастомоза;
5.3.1.3. реконструкция на загуба на тъкан в
областта на лицето със свободно ламбо;
5.3.1.4. покриване на придобити мекотъканни
дефекти в различни области на тялото и крайниците със свободни микросъдови ламба;
5.3.1.5. едномоментна реконструкция след
квадрантектомия или мастектомия с TR AM,
DIEP, m. latissimus dorsi, свободни и перфоративни ламба;
5.3.1.6. отложени микрохирургични реконструктивни операции на гърда със свободни
миокутанни и перфоративни ламба;
5.3.1.7. отложена реконструкция на гърда след
мастектомия посредством миокутанни ламба
самостоятелно или в съчетание с импланти
(TR AM, m. latissimus dorsi + Implant);

Лечение в специализирана структура по интензивно лечение
5.3.1.8. реконструкция на палец на ръката на
микросъдови анастомози чрез едномоментен
трансфер на пръст от ходилото;
5.3.1.9. реконструкция на пръст(и) на ръката
на микросъдови анастомози чрез едномоментен
трансфер на пръст(и) от ходилото;
5.3.1.10. реконструкция при върхови ампутации
на пръстите на ръката чрез пренос на свободно
ламбо от пулпа;
5.3.1.11. реконструкция на първо междупръстно
пространство при аддукторна контрактура на
палеца със свободни микросъдови ламба;
5.3.1.12. реконструкция при костно-мекотъканни дефекти на пръстите и ръката със свободни
композитни микросъдови ламба;
5.3.1.13. микрохирургична реконструкция на
вродени или придобити дефекти на костния
скелет със свободни костни, остеокутанни или
миокутанни ламба;
5.3.1.14. едномоментни реконструкции на долна
или горна челюст със свободни микросъдови
костни или композитни ламба;
5.3.1.15. микрохирургична реконструкция със
свободен пренос на функциониращ мускул;
5.3.1.16. реконструктивни операции на периферните нерви посредством автотрансплантация
на нерви или транспозиция на нерви (невротизация; плексусна хирургия);
5.3.1.17. корекция на парализа на лицевия нерв
посредством мускулно-фасциални ламба от m.
temporalis и m. Masseter;
5.3.1.18. трансназална медиална кантопексия
(при хипертелоризъм, след травма);
5.3.1.19. разширяване на орбитата при екзо
фталмия;
5.3.1.20. реконструкция на орбита при вродена
или придобита анофталмия;
5.3.1.21. оперативна реконструкция на средното лице, вкл. остеотомия и/или остеопластика;
5.3.1.22. хирургична (кръвна) некректомия
на площ над 6 % и ало- или ало-/автокожна
пластика;
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5.3.1.23. хирургична (кръвна) некректомия на
площ над 4 % и едномоментна самостоятелна
автопластика;
5.3.1.24. хирургична (кръвна) некректомия под
тази площ в областта на лице и шия и едномоментна автопластика;
5.3.1.25. хирургична (кръвна) некректомия
под тази площ в областта на китки и пръсти и
едномоментна автопластика;
5.3.1.26. свободна кожна пластика с разцепен
кожен трансплантат на площ над 5 %;
5.3.1.27. пластика с кожно-мускулно ламбо
за покриване на дефект след травми и дълбоки
изгаряния;
5.3.1.28. комбинирани авто-/алооперативни
интервенции при обща площ на изгаряне над 30 %;
5.3.1.29. трепанация на кост до дура матер
и покриване със свободна и несвободна кожна
пластика;
5.3.1.30. реконструктивни операции за покриване на големи декубитални рани;
5.3.1.31. операции за смяна на пола;
5.3.1.32. краниопластика при различни кранио
и краниофасиостенози;
5.3.1.33. краниопластики при назоетмоидални
менингоцелета;
5.3.1.34. лицева бипартиция при хипертелоризъм.
5.3.2. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия – извършват се в структури по ПВЕХ второ и трето ниво в лечебните
заведения за болнична помощ, като за част от
тях е допустимо извършване и в медицински,
медико-дентални и диагностично-консултативни
центрове с легла. 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 и изискват
задължителна хоспитализация:
5.3.2.1. Операции с голям обем и сложност,
които могат да се извършват в медицински, медико-дентални и диагностично-консултативни
центрове с легла:
5.3.2.1.1. реконструкция на клепача със свободна кожна пластика/ламбо – кожно, хондромукозно;
5.3.2.1.2. пластична корекция на носния септум
и на меките тъкани и на костния носен скелет
за функционално възстановяване на носното
дишане;
5.3.2.1.3. естетична ринопластика – цялостна;
5.3.2.1.4. реконструктивна пластика на горна
и долна устна;
5.3.2.1.5. ментопластика (с остеотоми я; с
автотрансплантат; с имплант);
5.3.2.1.6. оперативна корекция на Блефарохалазис – горни клепачи;
5.3.2.1.7. оперативна корекция на Блефарохалазис – долни клепачи;
5.3.2.1.8. операция на птоза на клепача с директно скъсяване или суспензорни техники на
повдигащия клепача мускул;
5.3.2.1.9. удължаване на леваторния мускул на
горен клепач (с ало-, автотрансплантат);
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5.3.2.1.10. пластична операция за изграждане
на ушна мида при аплазия или загуба на мидата,
също и в повече сеанси;
5.3.2.1.11. фейс-лифт, вкл. (ендоскопски);
5.3.2.1.12. маск-лифт;
5.3.2.1.13. темпорален лифтинг на лицето;
5.3.2.1.14. фронт-лифт;
5.3.2.1.15. ендоскопско повдигане на веждите
(ендоскопски браулифт);
5.3.2.1.16. пластична корекция на стеснена
или разширена клепачна цепка;
5.3.2.1.17. корекция на скули (със или без
автотрансплантат/имплант);
5.3.2.1.18. аугментационна мамопластика;
5.3.2.1.19. имплантация или смяна на протеза
на млечна жлеза като самостоятелна дейност;
5.3.2.1.20. редукционна пластика на млечна
жлеза;
5.3.2.1.21. мастопексия;
5.3.2.1.22. реконструкция на гърда с експандер
или силиконова протеза – при наличие на договор
за хистопатологични изследвания;
5.3.2.1.23. бодилифтинг;
5.3.2.1.24. операции за корекция на седалището;
5.3.2.1.25. имплантация на тръбесто ламбо,
вкл. моделиране на място;
5.3.2.1.26. дермолипектомия на предна коремна стена (със или без трансфер на умбиликус);
5.3.2.1.27. свободна кожна пластика с кожен
трансплантат до 20 кв. см в областта на лицето;
5.3.2.1.28. свободна кожна пластика с кожен
трансплантат до 20 кв. см в областта на китките
и пръстите;
5.3.2.1.29. свободна кожна пластика с кожен
трансплантат до 40 кв. см в областта на перинеума и половите органи;
5.3.2.1.30. свободна кожна пластика с цяла
дебелина кожа до 100 кв. см от телесната повърхност при лица над 18 г.;
5.3.2.1.31. отстраняване на голям (над 10 кв.
см), контрахиращ и функционално пречещ белег
и пластично покриване на дефекта с комбинирана
свободна и несвободна пластика;
5.3.2.1.32. разстилане и моделиране на кожа
след отстраняване на експандер;
5.3.2.1.33. липосукцио над 1500 мл;
5.3.2.1.34. оперативно поставяне на обикновена
протеза на пениса;
5.3.2.1.35. пластична корек ци я на носни я
септум и на меките тъкани за функционално
възстановане на носното дишане.
5.3.2.2. Операции с голям обем и сложност,
които могат да се извършват само в структури
по ПВЕХ от второ и трето ниво на компетентност в лечебни заведения за болнична помощ:
5.3.2.2.1. пластично възстановяване на конюнктивалния сак чрез трансплантация на устна
лигавица и/или конюнктива при запазена очна
ябълка, вкл. вземане на трансплантата и вкл.
действия върху клепачния хрущял;
5.3.2.2.2. възстановяване на костната част
на орбитата, напр. след фрактура, със или без
костна автоприсадка;
5.3.2.2.3. реконструираща пълна пластика на
външния нос, също и в повече сеанси;
5.3.2.2.4. пластична операция за затваряне на
перфорация на носна преграда;
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5.3.2.2.5. велофарингопластика;
5.3.2.2.6. затваряне на дефекти на мекото и
твърдото небце – уранопластика;
5.3.2.2.7. пластичнохирургично лечение на
комплексна лицева цепка, вкл. остеотомии и
костни пластики;
5.3.2.2.8. оперативно изчистване на очната
кухина (орбита);
5.3.2.2.9. операция на широка устно-челюстна
цепка с пластика на входа на носа;
5.3.2.2.10. операция на Дюпюитренова контрактура с отстраняване на палмарната апоневроза и
резекция на бридове на един или повече пръсти,
вкл. Z пластика;
5.3.2.2.11. операция за либерация на карпалния
или тарзален тунелен синдром с декомпресия
на нервите;
5.3.2.2.12. операция на малформация на ръка
или крак (едновременно на кости, сухожилия и
връзки);
5.3.2.2.13. кръстосана пластика на крак (crossleg);
5.3.2.2.14. хирургична (кръвна) некректомия
на площ от 4 до 6 % и ало- или ало-/автопокриване на дефекта;
5.3.2.2.15. хирургична (кръвна) некректомия на
площ до 3 % и цялостно покриване на дефекта
с кожна автопластика;
5.3.2.2.16. свободна кожна пластика с разцепен
кожен трансплантат на площ от 3 до 7 %;
5.3.2.2.17. хирургична обработка на раневи
дефект над 15 % от телесната повърхност;
5.3.2.2.18. трепанация на ламина екстерна и
свободна или несвободна кожна пластика върху
калварията;
5.3.2.2.19. свободна кожна пластика върху
открит перитонеум;
5.3.2.2.20. остраняване на цикатрикс над 200
кв. см и свободна кожна автопластика за покриване на дефекта;
5.3.2.2.21. покриване на дефекти в различни
области на тялото с несвободни композитни ламба;
5.3.2.2.22. несвободна кожна пластика с рандомизирано ламбо;
5.3.2.2.23. хирургична обработка по повод
на травматични кожни отслойки (деколман) и
пластично покриване;
5.3.2.2.24. операции при травматични увреди
на периферните нерви – вторичен шев, свободен
трансплантант, транспозиция на нерв;
5.3.2.2.25. вземане на костен шпан;
5.3.2.2.26. свободна трансплантация на кост
или части от кост;
5.3.2.2.27. екстирпация на дуктус тиреоглосус
или на медиална шийна киста, вкл. частична
резекция на хиоидната кост при нужда;
5.3.2.2.28. ексцизия на дуктус тиреоглосус или
на медиална или латерална шийна киста, вкл.
частична резекция на хиодната кост при нужда;
5.3.2.2.29. операция на изолирана устна цепка.
5.3.3. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ х иру рги я – всичк и се извършват в
структури по ПВЕХ от второ и трето ниво на
компетентност на лечебни заведения за болнична помощ, а част от тях – и в медицински,
медико-дентални и диагностично-консултативни
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центрове с легла. Включват се заболявания на
органи, тъкани, системи или части от тях. Операциите изискват евентуално хоспитализация и
задължително осъществяване на следоперативен
контрол.
5.3.3.1. Операции със среден обем и сложност,
които могат да се извършват в медицински,
медико-дентални и диагностично-консултативни центрове с легла с местна или регионална
анестезия:
5.3.3.1.1. пластика с насрещни триъгълни
ламба (Z пластика);
5.3.3.1.2. отстраняване на контрахиращ и
функционално пречещ белег (до 15 кв. см) и
пластично покриване на дефекта;
5.3.3.1.3. дермоабразио на площ до 50 кв. см;
5.3.3.1.4. ексцизия на малък доброкачествен
тумор с размер до 4 см (липом, фибром, аденом)
и пластично закриване на раната;
5.3.3.1.5. отстраняване на татуировки и пластично затваряне на раната до 50 кв. см;
5.3.3.1.6. транскутанна резекция на м. процерус
и коругатор суперцилии;
5.3.3.1.7. отстраняване на кожни тумори в
областта на лицето и пластично затваряне на
раната;
5.3.3.1.8. оперативна корекция на лицев цикатрикс с малък размер;
5.3.3.1.9. блефаропластика на горни клепачи;
5.3.3.1.10. създаване или възстановяване на
супратарзална гънка на горния клепач;
5.3.3.1.11. трансплантация на мигли;
5.3.3.1.12. операции за корекция на епикантус
палпебралис;
5.3.3.1.13. лифтинг на вежди;
5.3.3.1.14. оперативна корекция на формата
на устните;
5.3.3.1.15. оперативна корекция на назолабиалните гънки;
5.3.3.1.16. латерална кантопексия, латерална
кантопластика;
5.3.3.1.17. трансплантация на коса;
5.3.3.1.18. редукция на ареолата;
5.3.3.1.19. оперативно отстраняване на невус
фламеус, на сеанс;
5.3.3.1.20. пластична операция за корекция на
формата, големината и мястото на ушната мида;
5.3.3.1.21. ампутация на ушната мида;
5.3.3.1.22. естетична ринопластика на върха
на носа;
5.3.3.1.23. операция при синдактилия с покриване с цяла кожа без остеотомия;
5.3.3.1.24. пластика на пръст с кръстосани
ламба, вкл. отделянето им;
5.3.3.1.25. операция за отстраняване на ганглион (хигром);
5.3.3.1.26. оперативно отстраняване на ръбец
върху пръст чрез пластика с насрещни триъгълници или други фигури;
5.3.3.1.27. шев на сухожилия, мускули и фасции, евент. обработка на прясна рана;
5.3.3.1.28. разделяне на пръстите при проста
синдактилия при лица над 18-годишна възраст;
5.3.3.1.29. пластична корекция на ектропион
или ентропион, трихиаза или дистрихиаза;
5.3.3.1.30. липосукцио до 200 мл;
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5.3.3.1.31. автотрансплантация на мастна тъкан
за създаване на обем или попълване на загуба на
тъкан в областта на лицето или тялото до 50 мл;
5.3.3.1.32. корекция на клепнали уши (и други
деформитети на ушната мида);
5.3.3.1.33. свободна кожна пластика с разцепен
кожен трансплантат на площ до 100 см 2;
5.3.3.1.34. свободна кожна пластика с цяла
дебелина кожа на площ до 50 см 2 от телесната
повърхност;
5.3.3.1.35. имплантация на алопластичен материал, включително за подплатяване на меките
тъкани като самостоятелна дейност;
5.3.3.1.36. екстирпация на мастна престилка
и пластично покриване на дефекта без преместване на пъпа;
5.3.3.1.37. свободна присадка на кожно ламбо
с междинно временно прехвърлящо присаждане;
5.3.3.1.38. ексцизия на голям тумор (липом,
фасциен тумор, фибром, аденом, лимфна жлеза,
неврином);
5.3.3.1.39. отстраняване на татуировки над 50
см 2 и пластично затваряне на раната;
5.3.3.1.40. оперативна корекция на лицев цикатрикс със среден и голям размер;
5.3.3.1.41. присаждане на коса тип hair flap и
редукция на скалпа;
5.3.3.1.42. реконструкция на ареоломамиларния комплекс (от лабия майора, от млечната
жлеза на здравата страна или другаде);
5.3.3.1.43. имплантация на подкожен експандер;
5.3.3.1.44. операция при доброкачествен тумор
на млечната жлеза – при наличие на договор за
хистопатологични изследвания;
5.3.3.1.45. междинна или крайна имплантация
на кожно ламбо;
5.3.3.1.46. операция на микростома;
5.3.3.1.47. операции при придобити дефекти
на уста, небце и буза;
5.3.3.1.48. покриване на по-голям дефект на
ухото със специално подготвен свободен кожен
трансплантант;
5.3.3.1.49. субмукозна резекция на носната
преграда с резекция на костна връзка;
5.3.3.1.50. оперативно стесняване на носния
ход;
5.3.3.1.51. операция на ринофима;
5.3.3.1.52. поставяне на протеза на тестис;
5.3.3.1.53. естетични корекции на външни
полови органи;
5.3.3.1.54. екстирпация на протеза на пениса;
5.3.3.1.55. покриване на малки и средни дефекти по повърхността на пръстите и горния
крайник чрез педикулизирани ламба;
5.3.3.1.56. шев на сухожилия, мускули и фасции, евент. обработка на прясна рана;
5.3.3.1.57. разделяне на пръстите при проста
синдактилия независимо от възрастта на пациента;
5.3.3.1.58. оперативна корекция на полидактилия и макродактилия на горен или долен крайник;
5.3.3.1.59. дезартикулация на пръст и покриване на дефекта;
5.3.3.1.60. ампутация на пръст или част от
пръст, вкл. пластично покриване;
5.3.3.1.61. трансплантация на хрущял;
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5.3.3.1.62. липосукцио до 1500 мл.;
5.3.3.1.63. автот рансплантаци я на мастна
тъкан за създаване на обем или попълване на
загуба на тъкан в областта на лицето или тялото над 50 мл;
5.3.3.1.64. алопластични лицеви импланти;
5.3.3.1.65. гениопластика.
5.3.4. Операции със среден обем и сложност,
които могат да се извършват в структури по
ПВЕХ в лечебни заведения за болнична помощ:
5.3.4.1. посочените в т. 5.3.3.1, както и:
5.3.4.2. хирургична обработка на рана от изгаряне на площ до 15 %;
5.3.4.3. хирургична (кръвна) некректомия на
площ до 3 % с ало- или ало-/автокожна пластика;
5.3.4.4. изсичане на открита тръбеста кост над
5 кв. см без пластично покриване;
5.3.4.5. трансплантация на сухожилие или
мускул;
5.3.4.6. корекция на пръст-чукче чрез сухожилна трансплантация или пластика, вкл.
остеотомия и/или резекция на кост;
5.3.4.7. операция на Дюпюитренова контрактура, засягаща един пръст, чрез частична резекция
на палмарната апоневроза;
5.3.4.8. стабилизиращи оперативни вмешателства, като присаждане на костни шпанове
на алопластичен материал;
5.3.4.9. пластично покриване със свободна
кожна пластика на мекотъканни раневи дефекти (след травми, при метаболитни и съдови
заболявания).
5.3.5. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия – включват се заболявания на
кожата, подкожието и достъпната лигавица (възпалителни, доброкачествени тумори); обработка
и корекция на рани. Операциите могат да бъдат
осъществени в амбулаторни условия или при
непродължителна хоспитализация. Извършват
се в структури по ПВЕХ в лечебни заведения
за болнична помощ, в медицински, медико-дентални и диагностично-консултативни центрове
със или без легла, както и в групова практика
за специализирана медицинска помощ по ПВЕХ:
5.3.5.1. първична обработка на замърсена рана;
5.3.5.2. лечение на рана, която не зараства
първично и показва възпаление или нагнояване,
също премахване на некрозите;
5.3.5.3. отстраняване на разположено или
опипващо се под повърхността на кожата или
лигавицата чуждо тяло;
5.3.5.4. отстраняване на дълбокостоящо чуждо
тяло по оперативен път от меките тъкани или
костта;
5.3.5.5. отстраняване на обширни некрози на
ръка или стъпало на сеанс;
5.3.5.6. пробна ексцизия от повърхностно
разположена телесна тъкан, напр. кожа, лигавица, устна;
5.3.5.7. вземане на биопсичен материал от
повърхностни лимфни възли;
5.3.5.8. отстраняване на хирургичен шевен
материал;
5.3.5.9. вторичен шев на хирургична гранулираща рана;
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5.3.5.10. пробна ексцизия на дълбоколежаща
телесна тъкан, напр. мастна тъкан, фасция, мускул
или от орган без отваряне на телесната кухина;
5.3.5.11. оперативно почистване на хематом
като самостоятелна дейност;
5.3.5.12. хирургична обработка на рана от
изгаряне на площ до 5 %;
5.3.5.13. хирургична обработка на рани от
измръзване;
5.3.5.14. хирургична обработка на травматични
мекотъканни кожни дефекти до 1 %;
5.3.5.15. хирургична обработка на рани при
метаболитни заболявания до 1 %;
5.3.5.16. хирургична обработка на рани при
съдови заболявания до 1 %;
5.3.5.17. химична некректомия при изгаряния
на площ до 3 %;
5.3.5.18. шев на меки тъкани до ниво фасция
с размери на раната до 5 см;
5.3.5.19. венесекция;
5.3.5.20. раздуване на поставен експандер;
5.3.5.21. отстраняване на лигавична киста;
5.3.5.22. ексцизия на ръбец на езика;
5.3.5.23. оперативна корекция на ноздра;
5.3.5.24. корекция на ушни лобуси;
5.3.5.25. операция на фимоза;
5.3.5.26. циркумцизио;
5.3.5.27. операция на френулум препуции;
5.3.5.28. пластична операция на нокътния вал
с покриване на дефекта;
5.3.5.29. закрита репозиция на фрактура на кости
на носа, вкл. тампонада и превръзка на раните;
5.3.5.30. автотрансплантация на мастна тъкан
за създаване на обем или попълване на загуба на
тъкан в областта на лицето или тялото до 50 мл.
5.3.6. Манипулации: извършват се в лечебните
заведения за болнична помощ и в лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ:
5.3.6.1. инжектиране на филъри;
5.3.6.2. електрохирургични манипулации за
премахване на дермо-епидермални доброкачествени тумори, телеангиектазии и др.;
5.3.6.3. използване на лазери за дерматохирургични процедури;
5.3.6.4. инжектиране на ботулинов токсин;
5.3.6.5. химичен пилинг.
6. Диагностично-лечебни алгоритми
6.1. А лгорит ъм за консултаци я и оценка
на пациент, подлежащ на естетична операция – включва следните основни изисквания:
6.1.1. Първоначална консултация трябва да
бъде проведена с лекаря със специалност, който се
предвижда да извърши хирургичната процедура.
6.1.2. Всеки друг специалист, у частващ в
процеса на консултация, трябва да обяви името
си, специалността и квалификациите си и да
обясни ролята си в рамките на консултацията, т.е. младши лекар в процес на обучение,
медицински секретар или медицинска сестра;
консултиращият лекар трябва да обясни ролята
им по време на прегледа или при оценката на
общото здравословно състояние.
6.1.3. Медицинските сестри не са обучени да
оценяват/обсъждат оперативния риск, техниката
или резултата – лекарят е отговорен за внимателното оценяване на пациентите и поема изцяло
процеса на даване на съгласие.
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6.1.4. Добра практика е носенето на баджове
за идентификация.
6.1.5. Консултиращият лекар трябва да информира пациента за възможните резултатни
показатели от процедурите, които извършва, за
устройствата, които използва, и трябва да е в
състояние да ги свързва с алтернативни процедури и устройства.
6.1.6. Консултиращият лекар трябва да предоставя информация, която е разбираема, своевремен но п редс та вена, п ровери ма, т оч на,
изчерпателна, вярна и неподвеждаща.
6.1.7. Консултиращият лекар трябва да предоставя информация относно целта, ползите,
рисковете и възможните негативни последици
от дадена естетична хирургична процедура, потенциалните позитивни и негативни резултати и
възможни избори, включително и информация
за разходите.
6.1.8. При използване на устройство или
имплантати консултиращият лекар осигурява
прозрачна информация по отношение на избора на конкретното устройство или имплант
и възможни алтернативи. При поискване консултиращият лекар може да предоставя или
препоръчва литература относно устройството
или импланта.
6.1.9. В края на първата консултация всички
пациенти трябва да са наясно с рисковете и
ползите от предложената естетична хирургична
процедура и трябва да им бъде предоставена
възможност добре да обмислят решението си въз
основа на получената информация и проведените
разговори, преди да решат да продължат.
6.1.10. Пациентите трябва да са информирани,
че по-нататъшните консултации са препоръчителни и могат да бъдат насърчавани.
6.1.11. Процесите, предназначени да отразяват
целта на резултата, трябва да се използват добросъвестно. Ограниченията на процеса трябва да
бъдат обяснени на пациента. Когато се използват
примерни снимки за демонстриране на резултати,
те трябва да са придружени от информацията,
че резултатът не може да бъде гарантиран.
6.1.12. Първоначалната/ите консултация/и
трябва да включва/т:
6.1.12.1. оценка на общото здравословно състояние на пациента (съответен преглед);
6.1.12.2. проучване на конкретните естетични
притеснения;
6.1.12.3. оценка на психичното здраве/психологическото състояние на пациента;
6.1.12.4. оценка на очакванията на пациента;
6.1.12.5. искане за съответни кръвни и други
параклинични изследвания;
6.1.13. Информирано съгласие е препоръчително да се предостави в края на консултацията.
6.2. Лечебно-диагностични а лгоритми на
поведение при изгаряния:
6.2.1. В амбулаторията за специализирана
медицинска помощ (индивидуална или групова
практика) и медицински център и диагностичноконсултативен център специалистите по ПВЕХ
извършват първоначална клинична оценка на
тежестта на изгарянето, като анализират факторите, които я определят.
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6.2.2. Снемат подробна анамнеза относно
механизма на изгарянето, причини, точен час
на травмата, първа помощ (каква е и продължителност), прием на храна и течности.
6.2.3. Провеждат адекватно обезболяване.
6.2.4. Определят площта, дълбочината на
изгарянето, ангажиране на функционални места
и наличие на инхалационна травма.
6.2.5. На базата на направената оценка на
общото и локалното състояние се преценява
мястото за лечение на пациента. Ако се касае
за ограничено (3 %) повърхностно изгаряне (І,
ІІА степен) пациентът продължава лечението
амбулаторно. Задължително насочване и лечение в специализиран център или отделение по
изгаряне се налага при:
6.2.5.1. повърхностни или дълбоки термични
изгаряния над 3 % от телесната повърхност;
6.2.5.2. всички дълбоки изгаряния;
6.2.5.3. всички изгаряния при деца под 36
месеца и възрастни над 65 години;
6.2.5.4. изгаряния при пациенти с тежки социални проблеми и деца в риск;
6.2.5.5. въвличане на функционални места
(глава, шия, ръце, ходила, перинеум, гениталии
и големи стави);
6.2.5.6. химически и електрически изгаряния
(включително от мълния);
6.2.5.7. циркулярни изгаряния;
6.2.5.8. наличие на съпътстваща травма или
придружаващо заболяване;
6.2.5.9. инхалационна травма;
6.2.5.10. бременност и изгаряне;
6.2.5.11. подозрение за умишлено изгаряне.
6.2.6. Провеждат консултация със специалист
по изгаряне, анестезиолог-реаниматор и специалисти с оглед на придружаващи страдания.
6.2.7. При липса на критерии за трансфериране
на пациента се прави след обезболяване (парацетамол и нестероидни противовъзпалителни
средства) първична хирургична обработка на
раната, включваща:
6.2.7.1. отстраняване на стягащи дрехи и
бижута;
6.2.7.2. охлаждане не повече от 20 минути,
ако не са минали 3 часа от изгарянето (не се
използва лед);
6.2.7.3. химическите изгаряния изискват обливане с обилно количество вода;
6.2.7.4. изгаряния в областта на очите се почистват с физиологичен серум;
6.2.7.5. при повърхностни епидермални изгаряния се прилагат овлажняващи кремове и се
прави нова оценка след 12 часа;
6.2.7.6. при зони на деепителизация се прилага
затворен метод на лечение с епителотонична
антисептична превръзка; ако липсва такава, се
продължава лечението с хидратиращи кремове;
6.2.7.7. малки блистери могат да се оставят
интактни за няколко дни, като се насочат контролни прегледи;
6.2.7.8. при по-големи блистери се отстранява
внимателно отслоеният епидермис и се поставя
сребърен сулфадиазин; след 12 часа се прави
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нова оценка на раната и се проследява за белези
на инфекция;
6.2.7.9. изгаряния в областта на крайници и
големи стави се имобилизират и се елевират;
6.2.7.10. тетанична профилактика;
6.2.7.11. при наличие на критерии за транспортиране на пациента се поставя венозен централен или периферен източник, осигуряване
и поддръжка на свободни дихателни пътища
(трахеална интубация, кислородотерапия);
6.2.7.12. поставяне на уретрален катетър;
6.2.7.13. течностна ресусцитация според тежестта на изгарянето и корекция на течностния
дефицит с рингер пактат по схема;
6.2.7.14. мониториране на хемодинамичните
параметри;
6.2.7.15. поддържане на телесната температура
и профилактика на хипотермия при транспорта
на пациента.
6.3. Алгоритъм при спешни състояния.
6.3.1. Спешните състояния представляват
остро или внезапно възникнало състояние на
нарушение на виталните функции на организма, свързано с нарушаване на морфологичната
структура или спиране на функционалните процеси на един или няколко органа или системи
в човешкото тяло и водещо непосредствено до
смърт или трайно и тежко увреждане.
6.3.2. Спешните състояния изискват незабавна
намеса на подготвени за целта лица с цел осигуряване и поддържането на виталните функции
на организма до поставянето на окончателната
диагноза чрез прилагане на реанимационни
мероприятия и/или интензивни грижи.
6.3.3. Обект на спешната помощ са всички
болни и пострадали, намиращи се в състояние
на нарушени витални функции, пряко застрашаващо живота им.
6.3.4. Основни дейности в диагностично-лечебния процес:
6.3.4.1. физикално изследване;
6.3.4.2. изграждане на диференциално-диагностичен план;
6.3.4.3. определяне на необходимостта от използване на допълнителни диагностични методи
и интерпретация на получените резултати;
6.3.4.4. периодична оценка на състоянието;
6.3.4.5. определяне на индивидуално медикаментозно, оперативно и/или инвазивно (интервенционално) лечение, чиято основна цел е
предотвратяване на смъртта и/или инвалидизацията на пациента.
6.3.5. Специфичните дейности по обслужване
на пациенти със спешни състояния съдържат
елементи и на други медицински специалности:
анестезия и интензивно лечение, хирургия, травматология, урология, неврохирургия и др. Всички
служители трябва да бъдат надлежно обучени в
съответствие с националното законодателство
за своята работа и дейности, включително и за
устройства и процедури, използвани при извънредни ситуации. Техните умения трябва да бъдат
периодично актуализирани, за предпочитане
веднъж годишно.
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6.3.6. Целият медицински персонал, пряко
ангажиран с обгрижването на пациента, трябва да бъде обучен в специфичните техники на
кардиопулмонална реанимация и справяне със
спешни случаи, свързани с хирургичните процедури в областта на пластично-възстановителната
и естетична хирургия.
6.3.7. Всички служители трябва да бъдат надлежно обучени в съответствие с националното
законодателство за своята работа и дейности,
включително и за устройства и процедури, използвани при извънредни ситуации.
6.4. Лечебно-диагностични алгоритми на поведение при изгаряния – за структури от второ
ниво на компетентност в лечебни заведения за
болнична помощ:
6.4.1. При постъпване на пациенти с изгаряния първоначално в тези лечебни заведения
специалистите по ПВЕХ извършват целия лечебно-диагностичен алгоритъм на поведение от
доболничната дейност. При прехвърлени пациенти след детайлна нова клинична оценка на
тежестта на изгарянето, анализ на лабораторни
резултати и данните от проведени допълнителни консултации със специалисти се извършва
лечебна дейност, спазвайки следните принципи:
6.4.1.1. адекватна течностна ресусцитация и
ентерално хранене при обширните изгаряния;
6.4.1.2. наличие на адекватна циркулаторна
перфузия;
6.4.1.3. минимизиране на риска от бактериална
контаминация;
6.4.1.4. при наличие на белези на локална
инфекция да се минимизира рискът от септични
усложнения – общи и местни;
6.4.1.5. да се осигури оптимална среда за
оздравителните процеси в раните;
6.4.1.6. адекватно обезболяване и комфорт
за пациента.
6.4.2. За спазването принципите по т. 6.4.1 е
необходимо локално раните да се третират по
следния лечебен протокол:
6.4.3. В операционна зала се извършва обработка на раните под обща анестезия, като
целта е да се направи точна клинична оценка на
площт а и дълбочината на раните и да се направи
дебридман, след който да се постави превръзка
съобразно преценката за по-нататъшното лечебно
поведение – общо и локално (консервативно или
оперативно).
6.4.4. Почистване на раните – от повърхността на раните се отстраняват ексудат, хематоми
и препарати, с които са третирани раните при
трансферирани болни:
6.4.4.1. почистването е внимателно с вода и
антисептичен разтвор, като се превантира увреждане на пресен епител при стари изгаряния;
6.4.4.2. подсушава се със стерилни компреси.
6.4.5. Дебридман:
6.4.5.1. Отстраняване на интактни мехури.
6.4.5.2. Премахване на поддаващите се на
отделяне девитални тъкани и отдемаркирали
такива при изгаряния с по-голяма давност.
6.4.5.3. При съпътстваща травма се извършват други оперативни процедури в зависимост
от нейния вид.
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6.4.6. Поставяне на подходяща превръзка,
която да осигури оптимална среда в раните за
отдемаркиране на девиталните тъкани и да стимулира епителизацията; да обсорбира ексудата; да
протектира колонизацията на раните; да намали
болката и да осигури мобилност и комфорт за
пациента при смяна. Подходяща фиксация на
превръзката съобразно нейния вид.
6.4.7. При наличие на изразен компартиментен
синдром се извършват некро- и фасциотомии.
6.4.8. Компресия за намаляване на отока и
профилактика на цикатризацията в областта на
крайниците.
6.4.9. Изборът на превръзка е в зависимост
от площта и дълбочината на раните.
6.4.9.1. При повърхностни изгаряния и такива
от смесен тип се поставя първоначално сребърна
антимикробна превръзка и с продължителност
на действие между 3 и 7 дни. Видът на последващите превръзки се определя след нова оценка
на раните.
6.4.9.2. При дълбоки изгаряния се прилага
превръзка с мощен антисептик – нанокристално
сребро за подготовка на раните за предстоящо
оперативно лечение.
6.4.10. Пациентите, които са с малки повърхностни или дълбокодермални изгаряния,
оставащи на лечение в тези болници, се проследяват задължително за локални последствия
от изгаряния за срок 3 месеца с регистриране в
болничната документация.
6.5. Алгоритъм на поведение при изгаряния за
дейности от трето ниво на компетентност – лечението се осъществява от мултидисциплинарен
екип от специалисти, включващ пластични хирурзи, анестезиолози, реаниматори, специализирани
медицински специалисти, педиатри, интернисти,
рехабилитатори, психолози и социални работници. Всички членове на този екип колаборират
постоянно в хода на лечението на пациентите и
в хода на социалната интеграция след оздравяването. След транспортирането на пациента се
извършва обстойна клинична оценка на общото
и локалното състояние и съобразно това се прави
комплексен лечебен план, който цели:
6.5.1. максимално бързо отстраняване на девиталните тъкани и дефинитивно покриване на
раните със свободни автотрансплантати;
6.5.2. профилактиране на общата и локалната инфекция чрез използване на съвременни
антисептични превръзки, временни биологични
и синтетични покрития;
6.5.3. рехабилитация на пациентите по изготвена от специалист програма, насочена към
локалните последствия от травмата и социална
адаптация.
6.6. При директно постъпване на пациентите в структура по ПВЕХ от трето ниво се
извършват всички процеду ри, приложими в
лечебните заведения за извънболнична помощ и
в структури на лечебни заведения за болнична
помощ от трето ниво на компетентност, но в
специално оборудвана съгласно този стандарт
операционна зала.
6211
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2014 г. за финансово подпомагане на
строителството и ремонта на спортни обекти
и съоръжения (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 51 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. ведомствата, на които е възложено
управлението на държавната собственост;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно
т. 3 и 4.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Ведомствата, на които е възложено
управлението на държавната собственост,
могат да кандидатстват за финансово подпомагане за дейности по чл. 1, ако са изпълнили
задълженията си към Министерството на
младежта и спорта по предходни договори
относно спортни обекти и съоръжения, които са държавна собственост, и отговарят на
изискванията по чл. 7, ал. 1.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и се заличават думата „публична“ и текстът „т. 2 – 7“.
§ 3. В чл. 10, ал. 1 след думите „спортните
организации“ се добавя „ведомствата“ и се
поставя запетая.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „спортните организации“ се добавя „ведомствата“.
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2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Към проекта ведомствата, на които
е възложено управлението на държавната
собственост, прилагат документите по ал. 2,
т. 1, 2, 4, 5, 6 и 13.“
3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 5. В чл. 16, ал. 1, т. 2, буква „б“ думите
„ал. 1“ се заличават.
§ 6. В чл. 22 се създава т. 7:
„7. възлагане на правото на управление
на друго ведомство.“
§ 7. В допълнителните, преходните и заключителните разпоредби се правят следните
изменения и допълнения:
1. В допълнителните разпоредби се създава нов § 1:
„§ 1. „Ведомства“ по смисъла на тази
наредба са ведомствата по смисъла на § 2
от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост.“
2. Досегашните § 1 и § 2 стават съответно
§ 2 и § 3.
3. В преходните и заключителните разпоредби досегашните § 3, § 4, § 5 и § 6 стават
съответно § 4, § 5, § 6 и § 7.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Калин Каменов
6166
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
РЕШЕНИЕ № 571
от 8 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 29 по протокол
№ 4 от 28.10.2014 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Козлодуй, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе
и сервитутна зона на временен път за достъп
до площадка „Радиана“, землище на с. Хърлец,
община Козлодуй, област Враца, във връзка с изграждането на обект: „Национално хранилище за
погребване на радиоактивни отпадъци“ (НХРАО).
Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред
Административния съд – Враца, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
В. Горанов
6179

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 730
от 28 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел,
одобрява проект за изменение на ПУП – ПР (план
за регулация) на ПИ пл. № 220 в кв. 53 и кв. 54
по плана на с. Градец, област Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
6147

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1269
от 26 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение т. 1
от протокол № 6 от 23.04.2015 г. от заседание
на ОбЕСУТ – Несебър, писма изх. № 4421 от
16.09.2014 г. от РИОСВ – Бургас, Решение № КЗЗ12 от 11.06.2015 г., т. 2, на МЗХ – Комисия за
земеделските земи, за утвърждаване на трасе и
площадка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външна
канализация от с. Гюльовца до с. Оризаре“, успоредно на пътя, свързващ двете села. Трасето
на новопроектираната канализация преминава

през ПИ 18469.31.38 – път от републиканската
пътна мрежа – държавна собственост, и ПИ
№ 18469.32.41 – земеделска зем я – общинска
частна собственост, в землището на с. Гюльовца.
След това трасето на канализацията ще продължи
през ПИ 53822.11.448 – път от републиканската
пътна мрежа – държавна частна собственост, и
ПИ 53822.11.330 – земеделска територия – общинска частна собственост, в землището на
с. Оризаре. Трасето засяга и земеделска територия – поземлени имоти с идентификатори 18469.32.6, 18469.32.7, 18469.32.8, 18469.32.9,
18469.32.10, 18469.32.12, 18469.32.13, 18469.32.40,
18469.32.41, 18469.32.45, 18469.32.46, 18469.32.47,
18469.32.50, 18469.32.53, 18469.32.54 в землището
на с. Гюльовца, поземлени имоти с идентификатори 53822.11.330, 53822.11.417, 53822.11.449,
53822.11.679, 53822.11.680, 53822.11.686, 53822.11.687
в землището на с. Оризаре и в урбанизирана
територия – поземлени имоти с идентификатори 18469.501.464, с. Гюльовца, и 53822.11.448
и 53822.11.681, с. Оризаре. Общата дължина на
трасето на канализацията ще е 1159 м. Същата
се предвижда за транспортиране на отпадните
води от с. Гюльовца до канализационната мрежа
на с. Оризаре за съвместно третиране в Пречиствателна станция, която ще се ситуира в с.
Оризаре, община Несебър, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
6120
РЕШЕНИЕ № 1272
от 26 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протоколно решение
т. 15 от протокол № 4 от заседание на ОЕСУТ,
проведено на 16.04.2014 г., Решение № БС-102ПР от 27.08.2013 г. на РИОСВ – Бургас, здравно
заключение изх. № 53-07-18 от 28.01.2015 г. на
РЗИ – Бургас, и Решение № КЗЗ-14 от 9.07.2015 г.,
т. 3, на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, за утвърждаване на трасе за описания обект Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
„Северен околовръстен път от о.т. 11 до о.т. 559,
с. Равда“. Обектът се намира северно от урбанизираната територия на с. Равда. Оста на проектния път минава по околовръстния полигон на
населеното място, като началото на трасето е от
о.т. 11 (северозападно от УПИ I, кв. 60), а краят
застъпва ПИ 61056.501.444 в кв. 68 и площта на
север от него. Ширината на пътя в първия учас-
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тък е 13,50 м, след което се стеснява до 10,5 м
ширина, а след о.т. 9 става 12,5 м и остава така
до о.т. 121. След о.т. 121 се стига до кръгово кръстовище, от което тръгват още две разклонения
към улици с идентификатори по КК 61056.501.501
и 61056.501.520, където е краят на трасето. От
юг границата на проектното трасе минава по
уличнорегулационната линия на около 10 см от
северните граници на имотите от урбанизирана
територия. Южното платно покрива част от ПИ
61056.501.505, минава по продължение на ПИ
61056.501.502 и завършва, препокривайки част от
ПИ 61056.501.501. Платното от север на осовата
лииня минава през земеделски земи. Характерно за тях е, че по-голяма част от имотите са с
променено предназначение и се отнасят към вид
територия „урбанизирана територия“ и са, както
следва: имот 61056.52.100 – земеделска територия – за селскостопански, горски, ведомствен
път – собственост на Община Несебър; имот
61056.65.11 – земеделска територия – друг вид
нива – собственост на Петър Георгиев Олчев,
Софийка Илиева Костадинова, Генчо Георгиев
Олчев, Златка Борисова Недева, Евгения Георгиева Кавалджиева, Никола Божинов Олчев,
Софка Борисова Накова, Любен Георгиев Олчев,
Мария Божинова Кьосева, Димитър Николов
Димитров, Минка Стоянова Олчева, Магда Николова Ичкова; имот 61056.66.102 – земеделска
територия – за селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър;
имот 61056.68.12 – земеделска територия – друг
вид нива – собственост на Крум Гаврилов Радков;
имот 61056.68.21 – земеделска територия – друг
вид нива – собственост на Катя Кирилова Козарева, Анка Захариева Козарева, Катина Костадинова Черкезова, Борис Траев Козарев, Филип
Траев Козарев, Борис Илиев Офилов, Трайко
Кирилов Козарев, Калинка Русева Офилова,
Яни Костадинов Стоянов и Таня Костадинова
Стоянова; имот 61056.68.22 – земеделска територия – друг вид нива – собственост на Борис
Петров Ванчуров, Кръста Петрова Кешишева;
имот 61056.68.23 – земеделска територия – друг
вид нива – собственост на Щерион Зафиров Лулчев, Лулчо Зафиров Червенков, Недялка Зафирова
Георгиева, Елена Зафирова Мандулева и Атанас
Зафиров Лулчев; имот 61056.68.100 – земеделска
територия – за селскостопански, горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър;
имот 61056.69.1 – земеделска територия – друг
вид нива – собственост на Николина Тодорова
Кирова; имот 61056.69.2 – земеделска територия – друг вид нива – собственост на Димитър
Аристидов Мелев, Катерина Христова Йовчева,
Софка Аристидова Попова, Свобода Аристидова
Кусева, Христо Аристидов Мелев, Донка Георгиева Петрова, Георги Томов Джавтанов, Радостин
Георгиев Джавтанов, Мария Григорова Атанасова,
Лиляна Христова Пейкова, Мария Григорова
Атанасова, Лиляна Христова Пейкова, Катерина
Христова Йовчева; имот 61056.69.3 – земеделска
територи я – дру г вид нива – собственост на
наследници на Сотир Георгиев Терзиев; имот
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61056.69.4 – земеделска територия – друг вид
нива – собственост на Христина Димова Куртева;
имот 61056.65.10 – урбанизирана територия – за
друг курортно-рекреационен обект – собственост
на Янка Илиева Георгиева, Лазар Николов Делиатанасов, Пенка Христова Костова, Василка
Христова Лукова, Митко Христов Делиатанасов, Марийка Атанасова Делиатанасова, Елена
Петрова Делиатанасова, Мирослав Николов
Делиатанасов, Калинка Николова Рингбауер,
Невена Христова Маслинкова, Петър Николов
Делиатанасов, Петър Николов Делиатанасов,
Кирил Илиев Делиатанасов, Невенка Николова
Андонова; имот 61056.66.6 – урбанизирана територия – ниско застрояване до 10 м – собственост
на Ангелина Димитрова Касърова, Марийка
Георгиева Христова, Страхил Костадинов Масларов, Траю Костадинов Масларов, Дионис
Георгиев Офилов, Дафина Дионисиева Кърчева,
Димитър Дионисиев Офилов, Лефтерия Дионисова Кехайова, Костадин Димитров Деменлиев;
имот 61056.68.18 – урбанизирана територия – за
друг курортно-рекреационен обект – собственост на Атанас Иванов Делиатанасов, Никола
Иванов Делиатанасов, Веска Иванова Маждаркова, Трайко Иванов Делиатанасов; имот
61056.68.26 – урбанизирана територия – ниско
застрояване до 10 м – собственост на Ангелина
Миткова Попова, Георги Костадинов Нищелков,
Александър Иванов Алексиев, Николай Иванов
Алексиев; имот 61056.68.106 – урбанизирана територия – ниско застрояване до 10 м – собственост
на Крум Гаврилов Радков и Лилия Бориславова
Радкова; имот 61056.68.107 – урбанизирана територия – ниско застрояване до 10 м – собственост на Крум Гаврилов Радков, Георги Лазаров
Бербатов, Лилия Бориславова Радкова, Христо
Лазаров Бербатов, Лиляна Христова Делякова,
Елена Георгиева Бербатова и Виолета Христова
Дудева; имот 61056.68.108 – урбанизирана територия – ниско застрояване до 10 м – собственост на
„Равда Резидънс“ – ООД; имот 61056.68.117 – урбанизирана територия – ниско застрояване до 10
м – собственост на „Ейч Джи – Ен Груп“ – ООД;
имот 61056.68.118 – урбанизирана територия – ниско застрояване до 10 м – собственост на „Ейч
Джи – Ен Груп“ – ООД, съгласно приложената
графична част и таблици, неразделна част от
това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

6121

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1276
от 26 август 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. II ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
VII и УПИ VIII в кв. 7001 по ПУП на к.к. Слън-

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

чев бряг-запад, идентични съответно с имоти с
идентификатори 51500.506.149 и 51500.506.150 по
КК на гр. Несебър.
В частта план за регулация УПИ VII (ПИ
51500.506.149) и УПИ VIII (ПИ 51500.506.150) се
обединяват в новообразуван УПИ VII с площ
8000 кв. м.
В частта план за застрояване за новообразу вани я У ПИ V II се въвеж да уст ройствена
зона „Ок“ и се установяват устройствени показатели, както следва: плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, максимална етажност – 5
етажа (Нкорниз=15 м), и минимално озеленена
площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

6122

Председател:
Бл. Филипов

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 698
от 29 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 17, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. О д о б р я в а П У П – П Р З в о бх в а т П И
№ 37023.502.86 и ПИ № 37023.502.87 по КК на
гр. Китен като част „Комплексен инвестиционен
проект за инвестиционна инициатива (КИП) по
чл. 150 ЗУТ за обект: ресторант „Бисер“ – ММЦ
Приморско, реконструкция и прилагане на мерки
за EE и басейн“.
2. Възлага на кмета на община Приморско да
предприеме последващи действия за провеждане
на процедура по реда на чл. 150 ЗУТ.

6123

Председател:
М. Барцулева

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 2042
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Възлага на кмета на община Самоков
да организира и проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на следните общински
недвижими имоти:
ПИ № 779009 с площ 1,595 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия – осма, в м. Каро, землище
с. Поповяне, актуван с акт за частна общинска
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собственост № 9459 от 22.03.2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 3988 лв.;
ПИ № 779012 с площ 3,386 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: нива, категория на земята при
неполивни условия – осма, в м. Каро, землище
с. Поповяне, актуван с акт за частна общинска
собственост № 9460 от 22.03.2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 8465 лв.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

6156

Председател:
С. Стойчева
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РЕШЕНИЕ № 2043
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Възлага на кмета на община Самоков да
организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот: ПИ № 020143 с площ 0,241 дка, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: зеленчукова култура, категория на земята при неполивни условия – десета,
в м. Над селото, землище с. Клисура, актуван с
акт за частна общинска собственост № 7083 от
15.01.2008 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 603 лв.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
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дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
6157
РЕШЕНИЕ № 2044
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Възлага на кмета на община Самоков да
организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим
имот: ПИ с идентификатор № 65231.907.216 с площ
4487 кв. м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, съгласно одобрената
със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. кадастрална
карта на гр. Самоков, идентичен с УПИ – парцел
VІІІ – „За комплексно обществено обслужване“,
в кв. 216 съгласно одобрения със Заповед № 45
от 1978 г. и изменен със Заповед № ЛС-01-1799 от
2013 г. регулационен план на гр. Самоков, актуван
с акт за частна общинска собственост № 13554 от
25.03.2015 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 315 000 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината, до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
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8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
6158
РЕШЕНИЕ № 2046
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. ПИ с идентификатор № 65231.916.21 с площ
643 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
УПИ – парцел ХІІІ в кв. 355 съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с
акт за частна общинска собственост № 4016 от
2004 г., вписан в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 7716 лв. без ДДС;
1.2. ПИ с идентификатор № 65231.916.22 с площ
604 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
УПИ – парцел ХІV в кв. 355 съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с
акт за частна общинска собственост № 4017 от
2004 г., вписан в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 7248 лв. без ДДС;
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1.3. ПИ с идентификатор № 65231.916.23 с площ
605 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
УПИ – парцел ХV в кв. 355 съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с акт
за частна общинска собственост № 4018 от 2004 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 7236 лв. без ДДС;
1.4. ПИ с идентификатор № 65231.916.24 с площ
598 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
УПИ – парцел ХVІ в кв. 355 съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с
акт за частна общинска собственост № 4019 от
2004 г., вписан в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 7176 лв. без ДДС;
1.5. ПИ с идентификатор № 65231.916.25 с площ
830 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди, стар идентификатор
УПИ – парцел ХVІІ в кв. 355 съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Самоков, актуван
с акт за частна общинска собственост № 4020 от
2004 г., вписан в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 9960 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банковата сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината, до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на тър-
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га, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
6159

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1538
от 27 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 и 2
ПЗРЗИДЗУТ и Решение № 487 на ОЕСУТ, взето
на заседание с протокол № 19 от 24.08.2015 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: „ПУП – ПРЗ на
част от местността Меджиди табия в землището
на гр. Силистра, община Силистра“.
2. Съгласно чл. 21 ЗОС след влизане в сила
на подробния устройствен план да се стартира
процедура по отчуждаване на частите от имотите,
предвидени за изграждане на обекти, публична
общинска собственост.
Председател:
М. Димитрова
6160

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 671
от 4 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 4 ЗУТ и
Решение № 3 от 24.06.2015 г. Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен п ла н за обек т: „Водоснабд ява не и
електрозахранване на ПИ 104001, местност Тепята, землище с. Сборище, община Твърдица“.
Трасетата на кабела с дължина 155,20 м и това
на водопровода с дължина 81,95 м преминават
през ПИ № 000724, общинска собственост, и
НТП „полски път“. Общата площ на сервитута
на двата провода е 0,784 дка.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
Председател:
И. Петров
6180

ВЕСТНИК
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34. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал.
1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Изгрев“, разположена
на територията на община Каолиново, област
Шумен, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4729450

9565000

2.

4729450

9566100

3.

4728300

9566100

4.
4728300
9565000
6111
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път I-1
(Е79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до
км 114+512,20 – реконструкции на инженерни
мрежи, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Замфир Петков Лазаров за постановяването
на Решение № 673 на Министерския съвет от
4.09.2015 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 48489.1.1255 (стар имот № 48489.1.661), намиращ
се в землището на гр. Монтана, община Монтана,
област Монтана. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6177
49. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на следните академични длъжности:
професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Неврохирургия“ – един за факултет „Медицина“,
катедра „Неврохирургия и УНГ болести“, УНС
по неврохирургия и Клиниката по неврохирургия към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ото-рино-ларингология“ – един за факултет „Медицина“, катедра
„Неврохирургия и УНГ болести“, УНС по УНГ
болести и Клиниката по УНГ към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕА Д, Варна; доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Гастроентерология“ – един
за факултет „Медицина“, катедра „Физиология
и патофизиология“, Клиниката по гастроентерология към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна;
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научна специалност „Гастроентерология“ – един за факултет „Медицина“, катедра
„Вътрешни болести“, УНС по гастроентерология,
хепатология и хранене и Отделението по гастроентерология за ендоскопска диагностика към
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МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, нау чна специалност „Управление на
здравните грижи“ – един за факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Здравни грижи“;
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научна специалност „Гастроентерология“ – един за филиал Велико Търново, катедра
„Здравни грижи“; главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хирургия“ – един за катедра
„Обща и оперативна хирургия“ и Първа клиника
по хирургия към МБАЛ „Св.Марина“ – ЕАД,
Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Ото-риноларингология“ – един за факултет „Медицина“,
Катедрата по неврохирургия и УНГ болести, УНС
по УНГ болести и Клиниката по УНГ болести
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
„Микробиология“ – един за факултет „Фармация“, катедра „Предклинични и клинични науки“.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и документи – Медицински университет – Варна,
ул. Марин Дринов 55, отдел „Човешки ресурси“,
ет. 4, стая 416, тел. 052/677-033 и 052/677-034.
6134
12. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за учебната
2015/2016 г. за редовни и задочни докторанти
съгласно решение на Министерския съвет № 343
от 18.05.2015 г.:
№
по
ред

Шифър

Област на висше Образователна
образование,
и научна
професионално
степен „докнаправление,
тор“
докторска проредов- задочграма
но
но

1

2

3

І.

1.

Педагог и ческ и
науки

1.1.

Теория и управление на образованието
Управление на образованието

1.2.

4

ВЕСТНИК
1

2

3

4

5

4.

Теория на възпитанието и дидакт и к а (С оц и а л н а
педагогика)

1

-

5.

Теория на възпитанието и дидактика
(П р ед у ч и л и щ н а
педагогика)

2

1

6.

Теория на възпитанието и дидакт и к а (Педа г ог ически технологии
в играта)

1

-

7.

Теория на възпитанието и дидакт и к а (С е м е й н а
педагогика)

1

-

1.3.

Методика на обучението по изобразително изкуство

2

-

2.

Методика на обучението по бит и
технологии

1

1

3.

Методика на обучението по музика

1

1

4.

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

3

2

5.

Методика на обучението по математика

-

1

6.

Методика на обучението по физика

1

-

7.

Методика на обучението по биология

1

-

8.

Методика на обучението по химия

1

-

2

-

ІІ.

2.
2.1.

1

Педагогика

1.

История на педагогиката и българското образование

1

1

2.

Специална педагогика

1

1

3.

Теория на възпитанието и дидактика

-

1

Педа г ог и ка на
обучението по ...

1.

5

1

С Т Р. 6 9

Хуманитарни науки
Филология

1.

Българска литература (Българска
л и т ерат у ра след
Първата световна
война)

2.

Българска литература (Възрожденска литература)

1

-

3.

Българска литература (Българска
литература от Освобождението до
края на Първата
световна война)

2

-

С Т Р.
1
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3

4

5

1

4.

Литература на народите на Европа,
Америка, Африка,
Азия и Австралия
(Сравнително литературознание)

1

-

5.

Общо и сравнително езикознание
(Социолингвистика)

-

1

6.

Българск и език
(История на новобългарския книжовен език)

1

-

7.

Българск и език
(Морфология)

1

-

8.

Българск и език
(Синтаксис)

1

-

9.

Българск и език
(Лексикология)

1

-

10.

Литература на народите на Европа,
Америка, Африка,
Азия и Австралия
(Съпоставително
славянско литературознание)

1

-

Славянски езици
(Синтаксис на съвременния руски
език)

1

11.

12.

13.

14.

15.

2
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-

3

4

5

18.

Литература на народите на Европа,
Америка, Африка,
Азия и Австралия
(Френска литерат у р а – Рене с а нс
или Просвещение)

1

-

19.

Литература на народите на Европа,
Америка, Африка,
Азия и Австралия
(Латиноамериканска литература)

1

-

ІІІ.

2

3.

Социа лни, стопански и правни
науки

3.1.

Социологи я, антропология и науки за културата

1.

Нау к и за к улт урата

1

-

2.

Етнология

1

-

3.

Социална антропология

1

-

4.

Социология

3

-

5.

Социология (Социология и науки
за човека)

2

2

3.2.

Сла вянск и езици (Морфологи я
на с ъвремен н и я
руски език)

1

Руска литература
и литерат у ра на
народите на СССР
(Фолклор и стара
руска литература)

1

Руска литература
и литерат у ра на
народите на СССР
(Руска литература
на XIX век)

1

Руска литература
и литерат у ра на
народите на СССР
(Руска литература
на XX век)

1

-

Специална психология

1

1

2.

Педагогическа и
възрастова психология

2

-

3.6.

Гражданско и семейно право

1

1

2.

Трудово право и
обществено осигуряване

1

1

3.

Административно
право и административен процес

1

1

4.

Меж д у народно
частно право

1

-

Римско право

1

-

1

1

1

1

5.

Романск и езиц и (С ъвр еменен
френски език)

1

-

17.

Романск и езиц и (С ъ в р е м е нен испански
е зи к – Лекс и ко лог и я на съвременния испански
език)

1

-

Право

1.

-

16.

Психология

1.

-

-
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3.7.

Администрация и
управление
Икономика и управление (индустрия)

3.8.
1.

Икономика
Икономика и управление (индустрия)
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1

3

4

5

2.

Политическа икономия

2

-

3.

История на икономическите учения

1

-

ІV.

2
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4.

Природни науки,
математика и информатика

4.1.

Физически науки

1.

Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензи раната материя

2.

Структура, механични и термични
свойства на кондензи раната материя
4.2.

3

-

1

-

Химически науки

1.

Органична химия

2

-

А на л и т и ч на х имия

3

-

3.

Физикохимия

2

-

Биологически науки

1.

Клетъчна биология

1

-

2.

Микробиология

2

-

3.

Биохимия

4

-

4.

Екология и опазване на екосистемите

2

-

5.

Зоология

1

-

6.

Молекулярна биология

3

-

4.5.

Математика

1.

Математ и ческо
моделиране и приложение на математиката

1

-

2.

Математическ и
анализ

2

-

3.

Диференц иа лни
уравнения

2

-

4.

Геометрия и топология

1

-

13

5

4.6.

И нф о рм ат и к а и
компют ърни науки
Информатика

V.

5.

Технически науки

1

С Т Р. 7 1

2

3

5.3.

Комуникационна
и компютърна техника
А втоматизаци я
на области от
нематериа лната
сфера (медицина,
просвета, нау ка,
административна
дейност и др.)
Общо:

2.

4.3.

ВЕСТНИК
4

5

6

2

108

26

За участие в конкурсите се подават следните
документи:
1. Молба до ректора по образец (изтегля се от
интернет страницата на университета).
2. Автобиография – европейски формат.
3. Дипломи за придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с
приложенията (оригинал и копие) или нотариално
заверени копия от тях.
4. Документ за признато висше образование
(ОКС „магистър“), ако то е придобито в чужбина.
5. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област.
6. Квитанция за внесена такса за явяване на
конкурсните изпити – 50 лв. Таксата се внася
в офиса на УниКредит Булбанк, намиращ се в
сградата на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, ректорат.
Срок за подаване на документите – два месеца
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен 24, стая № 123,
тел.: 032/261 406.
6141
84. – Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурс
за главен асистент по професионално направление
3.6. Право (Международно частно право) със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Пловдив, ул. Задруга
18, тел. 032/67-23-62.
6137
6. – Институтът за изследване на изкуствата при
БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъж ност главен асистент по
05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (църковната живопис през българското
Възраждане), област на висше образование 8.
Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата – един за нуждите на сектор
„Изобразителни изкуства“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Кракра 21. Справки – на
тел. 02/944-24-14.
6142
54. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралните регистри за землищата на селата
Димчево и Твърдица, община Бургас, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
6132

С Т Р.
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21. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през юли 2015 г. са продадени следните обекти: 1. сграда с идентификатор
68134.4083.127.5, София, ж.к. Младост 1А, до
бл. 523, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, продадена на „Гого
стил“ – ООД, представлявано от Олег Стоянов Кирилов и Варвара Георгиева Гюрова, за
180 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2.
поземлен имот с идентификатор 39791.6013.419 с
производствени сгради (извън регулация), бивша
ТПК „Щастие“, с. Кривина, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“, София,
продаден на „Бобо кар“ – ЕООД, представлявано
от Николай Благоев Нейчев, за 230 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 46 000 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 276 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; 3. УПИ V-1029 – за трафопост и обществено обслужване, кв. 22, София,
м. ж.к. Левски – зона В, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, София,
продаден на „Солинекс“ – АД, представлявано
от Клара Христова Кръстанова, за 75 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 15 000 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 90 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; 4. самостоятелен обект в
сграда с ид. 68134.4082.6281.1.1 (помещение към
трафопост), София, ж.к. Младост 1, до бл. 61, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, продаден на Калин Христов Калев за
107 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
5. помещение към трафопост, София, ж.к. Хаджи
Димитър, до бл. 140, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, продаден на
Цветан Петров Гигов за 39 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 6. УПИ VIII – „За жс,
магазини и ОО“ , кв. 5Б, София, м. ж.к. Хаджи
Димитър, ж.к. Хаджи Димитър, ъгъла с ул. Гинци
и бул. Владимир Вазов, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, София,
продаден на „Солти“ – ЕООД, представлявано
от Стоянка Великова Полименова-Стойкова, за
476 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1,
т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е
начислен 20 % ДДС в размер 95 200 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 571 200 лв.,
изплатени изцяло от купувача; 7. самостоятелен
обект в сграда с ид. 51250.5715.54.1.1 в сграда с
идентификатор 51250.5715.54.1 (помещение до
трафопост) в поземлен имот с ид. 51250.5715.54,
кв. 11, м. с. Негован, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Нови Искър“, продаден на
Валери Костов Крайнов за 30 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
6066
1. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план-извадка по чл. 133, ал. 4 ЗУТ, изменение
на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: район „Студентски“,

ВЕСТНИК
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местност Младост 1 – Мусагеница, нов кв. 46В,
УПИ I – „За озеленяване с режим ТГО“, VII3558, 3559, 6111 – „За ЖС“, VI-5073 – „За ЖС“,
IV-3555 – „За обществено обслужване“, III – „За
ТП“, II-4337 – „За обществено обслужване“, нов
кв. 46Г, УПИ I – „За озеленяване с режим ТГО“,
нова задънена улица между о.т. 34 – о.т. 52 – о.т.
51 – о.т. 50 – о.т. 49 до о.т. 48, нова алея, делител
на нови квартали 46Б и 46В. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта чрез район „Студентски“.
6124
79. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени план-схеми на техническата инфраструктура по чл. 108
ЗУТ за част от територията на м. НПЗ „Хаджи
Димитър“, кв. 7 (част), кв. 8, кв. 8а и кв. 15 по
одобрената улична регулация, които са изложени
в район „Подуяне“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по план-схемите на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Подуяне“.
6189
30. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с
протоколи № 147, 148 и 149, всички от 19.06.2015 г.,
на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-14-7706-548 от 16.12.2014 г. на
областния управител на област с административен
център Варна, са приети помощни кадастрални
планове и планове на новообразуваните имоти
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ на местностите Кара тепе,
До село/Мицкова нива и До стрелбището – земеделски земи, КР 602, 603 и 400, землище гр.
Игнатиево, община Аксаково, област Варна, които
са изложени в сградите на Община Аксаково и
Кметство Игнатиево. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
6171
9. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен проект на ПУП – ПП за
„Водопровод, преминаващ през землищата на с.
Кранево и с. Рогачево, за напояване на лозови
масиви в ПИ 39459.5.43 в землището на с. Кранево, община Балчик“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по ПУП – ПП до Община Балчик.
6197
871. – Община гр. Белово, област Пазарджик,
на основание чл. 13а, ал. 6, т. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол от 5.06.2015 г. на комисията,
назначена със Заповед № 106 от 5.05.2015 г. на
кмета на община Белово, е приета актуализацията
на помощен план на курорт Чаира, землище с.
Сестримо, за имотите в кварталите 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19. На основание
чл. 13а, ал. 7 ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
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община Белово. За справки – ет. 2, стая 12 на
общинската администрация.
6143
439. – Община Благоевград на основание
чл. 25, ал. 4 ЗОС уведомява Виктор Александров
Биров, че е издадена Заповед за отчуждаване
№ 1328 от 31.07.2015 г. на кмета на община Благоевград (на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, 2 и 3 ЗОС) на 23 кв. м, представляващи
реална част от имот с идентификатор 04279.601.94
по кадастралната карта на Благоевград, одобрена
със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. за мероприятието ул. Независимост – 23 кв. м, и 22
кв. м за ул. Съединение по плана на IV микрорайон – Благоевград, одобрен с Решение № 142
от протокол № 7 от 10.06.2005 г. на Общинския
съвет – Благоевград. Обезщетението в размер
1145 лв. ще бъде преведено в „Инвестбанк“ – АД,
Благоевград, по сметка на правоимащия след
влизане в сила на заповедта. Заповедта може да
бъде обжалвана в 14-дневен срок след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6133
440. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура – ел. захранване кабел НН и
водопровод и канализация до имот с идентификатор 04279.37.3 с предназначение „Цех за производство на пещи за топене на цветни метали“ в
местността Под Грамада – Ш.13 по кадастралната
карта на Благоевград, с трасета и сервитути,
засягащи и ограничаващи ползването на имоти
с идентификатори 04279.17.125 (селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост),
04279.37.5 (водна площ – общинска собственост),
04279.163.4 (водна площ – общинска собственост)
и 04279.163.5 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
6181
441. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на електрозахранващ кабел
ниско напрежение, за обект „Базова станция на
„Мобилтел“ – ЕА Д, BLG0250 „Popova Glava“,
намиращ се в имот с № 000919, местност Попова
глава, землище на с. Церово, община Благоевград,
минаващо през имоти общинска собственост,
както следва: имот № 000100 (пасище мера – ІХ
категория – публична общинска собственост);
имот № 000791 (полски път – публична общинска
собственост); имот № 000908 (пасище мера – ІХ
категория – публична общинска собственост);
имот № 000921 (полски път – публична общинска
собственост), в землището на с. Церово, община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Благоев-
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град. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
6182
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват квартали от 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, местност Спорното, с.
Гурмазово, община Божурище, Софийска област,
които включват поземлени имоти (ПИ) № 000256,
№ 000263 и № 000281. Проектът за изменение на
ПУП – ПРЗ е изложен за разглеждане в Община
Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6170
15. – Община Враца на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии) за изграждане на
площадки на съществуващи сондажи – сондаж
Е-33, ПГХ „Чирен“, община Враца. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародането в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проекта в общината
(стая № 2) и да направят писмени възражения,
предложения и искания по тях.
6108
58. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване
(КЛ 1 kV) на имот № 123036 в землището на
с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област. Трасето на електропровода преминава през
имот № 000300 (общински полски път) по КВС на
землището на с. Лесново. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
6196
25. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот (ПИ)
№ 010011, местност Карашлъка, преминаващ
през ПИ: полски пътища, публична общинска
собственост, с № 00059, № 000058 и № 000056;
нап. канал, публична общинска собственост
№ 000057 и нап. канал държавна собственост
№ 000125, всички в землището на с. Бузовград,
ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък, с обща дължина на ел. трасето 25,5 м и общ сервитут 51
кв. м и на водопровода обща дължина 14,7 м и
общ сервитут 10,29 кв. м. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6161
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26. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробни устройствени планове – парцеларни
планове на канализационно и водопроводно отклонение, преминаващи през ПИ № 000602 – полски
път, парцеларен план на подземен електропровод,
преминаващ през ПИ № 000213 и № 000716 – полски пътища, за захранване на поземлен имот
(ПИ) № 017050 – нива, местност Абаята, в землището на Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, с дължина
на водопровода 26,82 м, на канализационното
отклонение – 23,34 м, и дължина на ел. трасето – 109,63 м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6162
27. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен електропровод и на водопровод за захранване на поземлен имот (ПИ) № 017025 – нива,
преминаващ през ПИ № 000213 – полски път, местност Абаята, в землището на Казанлък, ЕКАТТЕ
35167, с дължина на водопровода – 47,54 м, и на
ел. трасето – 126,59 м. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6163
23. – Община гр. Кубрат, област Разград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземна оптична
мрежа за електронни съобщения в землището
на с. Беловец, минаващо през имоти – общинска собственост, № 000104 (образуван от имот
№ 000084), 000152, 000159, 000181, 000190, 000207,
000359 (образуван от имот № 000210), 000220,
000256, 000258, 000276, 000279, 000282, 000283.
Проектът е изложен в сградата на Общинската
администрация – гр. Кубрат, ул. Княз Борис I
№ 1, ет. 1, стая № 2. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6195
86. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект: „Уличен водопровод за захранване
на жилищна сграда за УПИ І-009261 в местност
Червенака в землището на гр. Куклен, община
Куклен“. В едномесечен срок от обнародването
ва обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 128, ал. 2
ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация, Куклен. Проектът е изложен в стая № 16, ет. 1, в сградата на
общинската администрация, Куклен. Приемни
дни: вторник и четвъртък от 8 до 12 ч. и от 13
до 17 ч. За контакти – тел. 03115/21-50.
6167
87. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
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линеен обект: „Външно електрозахранване 1 kV
за жилищна сграда за УПИ І-009261 в местност
Червенака в землището на гр. Куклен, община
Куклен“. В едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 128, ал. 2
ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация, Куклен. Проектът е изложен в стая № 16, ет. 1, в сградата на
общинската администрация, Куклен. Приемни
дни: вторник и четвъртък от 8 до 12 ч. и от 13
до 17 ч. За контакти – тел. 03115/21-50.
6168
94. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект: „Кабелна линия 1 kV за захранване
на приемник на ел. енергия – електрически циркуляр в ПИ 021146, местност Хайля, в землището
на гр. Куклен, община Куклен. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 във връзка
с чл. 128, ал. 2 ЗУТ пряко заинтересованите
страни могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробния
устройствен план до общинската администрация,
Куклен. Проектът е изложен в стая № 16, ет. 1, в
сградата на общинската администрация, Куклен.
Приемни дни: вторник и четвъртък от 8 до 12 ч.
и от 13 до 17 ч. За контакти – тел. 03115/21-50.
6169
55. – Община гр. Чипровци, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод за поземлен
имот № 014304, ЕК АТТЕ 29115, местност Ливаге, с отреждане на имота – „За застрояване
на Фабрика за пелети, дървообработване и
складови дейности“, с възложител: „Солария
инвест“ – ЕООД, в землището на с. Железна,
община Чипровци. Проектът е изложен в общинската администрация, гр. Чипровци, отдел
„УТ и Е“, ет. 3, стая № 303, за разглеждане от
заинтересованите лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ могат да се направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в
едномесечен срок считано от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6183
56. – Община гр. Чипровци, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на ел. провод за поземлен
имот № 014304, ЕКАТТЕ 29115, местност Ливаге, с
отреждане на имота – „За застрояване на Фабрика за пелети, дървообработване и складови дейности“, с възложител: „Солария инвест“ – ЕООД,
в землището на с. Железна, община Чипровци.
Проектът е изложен в общинската администрация,
гр. Чипровци, отдел „УТ и Е“, ет. 3, стая № 303,
за разглеждане от заинтересованите лица. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да се направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок считано от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
6184
57. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската
собственост уведомява собствениците на поземлени имоти, засегнати от изграждането на обект
„Отводнителен канал с. Северняк“, както следва:
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ВЕСТНИК

Част от имота, подлежаща на отчуждаване

Равностойно парично
обезщетение
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Заповед за отчуждаване

65906

118055

наследници на Али 0,313 дка
Мехмед Исмаил

248,00 лв.

№ РД-08-528/10.09.2015 г.

65906

118056

наследници на Али 0,288 дка
Мюмюн Ариф

216,00 лв.

№ РД-08-527/10.09.2015 г.

Обезщетенията са внесени в сметка на Община
Крушари в „Инвестбанк“ – АД, и същите могат
да бъдат изтеглени срещу лична карта въз основа
на представен от общината списък. Изплащането
ще започне след три дни от влизане в сила на
заповедта и след представяне на документ за
собственост.
6204

СЪДИЛИЩА
Софийският апелативен съд, гра ж данско
отделение, 8 състав, призовава Широ Ишидзака,
гражданин на Република Япония, с неизвестен в
страната и в чужбина адрес, конституиран като
наследник на Нуша Иванова Ишидзака, да се
яви в съда на 17.11.2015 г. в 13,30 ч. като ответник по въззивно гр.д. 1745/2015 г., образувано
по жалба на Ивайло Иванов Василев срещу
Решение № 19457 от 30.12.2014 г. на Софийския
градски съд, гражданско отделение, I-7 състав.
Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
6113
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест от Михаил Крушовски в качеството на
прокурор при Районна прокуратура – гр. Дупница, е оспорено като незаконосъобразно Решение
№ 63 от 27.03.2015 г. на ОбС – гр. Дупница. Към
оспорването е присъединено оспорване на посоченото решение на ОбС – гр. Дупница, изходящо
от областния управител на област Кюстендил.
Образувано е адм. дело № 114/2015 г. по описа
на КАС, насрочено за 13.11.2015 г. от 11 ч.
6194
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от „Биовет“ – АД, против Заповед
№ 390 от 3.07.2015 г. на кмета на община Пещера,
с която е одобрен проект за ПУП – ПРЗ на поземлен имот № 032018 с идентификатор 56277.4.159
по КККР на гр. Пещера в местността Орешака
и отреждане в УПИ І-4.159, търговия и услуги,
обществено хранене, с предвиждане за ниско
застрояване и устройствена зона Пп (предимно
производствена) с устройствени показатели на
застрояване съгласно проекта, съответстващи
на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони. По жалбата е
образувано адм. дело № 604/2015 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане на 29.09.2015 г. от
11,15 ч. Заинтересуваните лица имат право да се
конституират като ответници в едномесечен срок

от деня на обнародването в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържанието по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
6193
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. д. № 12215/2013 г. по описа на ІІ отделение,
34 състав, насрочено за 24.11.2015 г. от 14,30 ч.,
по жалба на Веселин Ангелов Ангелов, Весела
Ангелова Ангелова, Росица Ангелова Ангелова,
Анка Крумова Маринова и Любомир Димитров
Митев срещу Решение № 404 по протокол № 43
от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет, с
което е одобрен проект за ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. Борово, в частта му относно УПИ
ІV – „За озеленяване в режим на Тго“, кв. 288б.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда. Заинтересованите лица имат право да се
конституират като ответници в производството
пред съда в срока по чл. 218, ал. 1 ЗУТ чрез подаване на заявления до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
6139
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 7442/2015 г. на ІІ отделение, 48 състав, насрочено за 19.10.2015 г. от 10 ч., по повод подадена
жалба от Добромир Иванов Добрев от София
срещу чл. 43, т. 1 от Правилника за приемане
на студенти в Софийския университет „Свети
Климент Охридски“ за учебната 2015 г./2016 г.,
приет от Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ с протокол № 4 от 17.12.2014 г., в
частта, отнасяща се до съхранение на дипломите
за завършено средно образование на приетите
студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“,
в отдел „Студенти“ до края на следването. Всеки,
който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото, без да има право да иска повтаряне на
извършени процесуални действия.
6172
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 1941/2015 г. по описа на ІІ отделение,
48 състав, по повод подадена жалба от Пламен
Денчев Димитров срещу Заповед № РД-09-50-847
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от 30.10.3014 г. на главния архитект на Столична
община, с която е одобрен план за регулация на ПИ
с идентификатори 11884.5594.430 и 11884.5594.434
от кадастралната карта на с. Войнеговци, гр. Нови
Искър, местност Дабо, за създаване на нови УПИ
І-430 – за жилищно строителство, и ІІ-434 – за
жилищно строителство, от кв. 2б по плана на
с. Войнеговци, както и изменение на плана за
регулация за улица по о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 4а –
о.т. 4б – о.т. 4в – о.т. 4г за създаване на нова улица
по о.т. 4и – о.т. 5, както и план за застрояване
на новообразуваните УПИ съгласно приложен
проект без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, вкл. през
улица, и е насрочено за 2.11.2015 г. от 9,30 ч. В
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
6173
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. дело № 7042/2015 г. по описа на ІІ
отделение, 48 състав, насрочено за 2.11.2015 г.,
по повод подадена жалба от Найден Дойчинов
Георгиев и Сийка Стоилова Георгиева, и двамата от София, срещу Заповед № РД-09-50-391 от
27.05.2015 г. на главния архитект на Столична
община, с която е одобрено изменението на план
за регулация на кв. 23, м. Железница, район
„Панчарево“, като се изменят границите на УПИ
І-2 и същият се преотрежда в УПИ І-2, 1413, 1438;
изменят границите на УПИ ІІ-818 по кафявите
и зелените линии, цифри, щрихи и зачертавания
съгласно приложения към преписката проект. В
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по
делото чрез подаване на заявление до съда със
съдържанието, определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ,
и приложенията, посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
6174
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 6870/2015 г. на ІІ отделение, 48 състав, насрочено за 2.11.2015 г. от 10 ч., по повод подадена
жалба от Огнян Костов Георгиев и Мая Кирилова
Георгиева срещу Методиката за извършване на
оценка на потребностите на услугата „личен
асистент“ и определяне на индивидуален месечен
бюджет по проект „Нови възможности за грижа“
по приоритетна ос 2 – „Намаляване на бедността
и насърчаване на социалното изключване“, на
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 г. – 2020 г., утвърдена от упълномощено лице на изпълнителния директор на
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Агенцията за социално подпомагане в качеството му на ръководител-проект. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
6175
Варненският районен съд, гражданска колегия,
ХХХ състав, уведомява Оксана Вячеславовна
Купина с постоянен адрес ул. Привокзалная
6, ап. 2, гр. Светлоград, Ставрополския край
на Петровски район, Руска федерация, че е
заведено гр.д. № 10571/2014 г. по описа на ВРС,
ХХХ състав, от Атанас Бориславов Симеонов,
с правно основание чл. 79 във връзка с чл. 240
и 86 ЗЗД, като є указва, че в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да подаде писмен отговор на исковата молба на
основание чл. 131 ГПК.
6191
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
II състав, призовава Христос Георгиос Спанос,
роден на 22.10.1978 г., гражданин на Гърция, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България, с неизвестен адрес в чужбина,
като ответник по гр.д. № 2590/2015 г. по описа
на ДРС, заведено от Весела Драгиева Спану, по
чл. 49 СК, да се яви в съда в двуседмичен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ за връчване на искова молба, приложенията към нея и съобщение по чл. 131 ГПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6176
Районният съд – гр. Дулово, уведомява Мюбера Юмерова Ризова, изселена в Република
Турция, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че срещу нея е
заведено гр.д. № 123/2015 г. по описа на съда от
Бейтула Билял Номан по чл. 124, ал. 1 ГПК и
че в деловодството на съда на адрес гр. Дулово,
област Силистра, ул. Васил Левски 12, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При
неявяване на Мюбера Юмерова Ризова или упълномощено от нея лице в указания двуседмичен
срок съдът ще є назначи особен представител.
6140
Търговищкият районен съд уведомява Фейзуллах Шишмек, роден на 25.07.1986 г., гражданин
на Република Турция, община Шахинбей, гр. Газиантеп, че има качеството на ответник по гр.д.
№ 1169/2015 г. по описа на съда, 6 състав, образувано по предявен от Силвия Иванова Шимшек
иск по чл. 49, ал. 1 СК. Указва на ответника, че
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да се яви в канцеларията на
Търговищкия районен съд, за да получи книжата,
както и да посочи адрес в Република България,
на който да бъде призован за делото.
6112
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Окръжният съд – Монтана, обявява, че е
образувано гр.д. № 102/2015 г. по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество срещу Людмил Василев Ковачев с
постоянен адрес област Монтана, гр. Монтана, ул.
Цар Асен 22, и Наташа Александрова Ковачева
с постоянен адрес област Монтана, гр. Монтана,
ул. Нишка 15, с правно основание чл. 74, ал. 1 и
2 ЗОПДНПИ, с цена на иска: 349 198,28 лв., за
отнемане в полза на държавата:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Людмил Василев Ковачев
Сумата в размер 196 650 лв., платена от Людмил
Василев Ковачев за придобиване на дружествени
дялове, от която:
– сумата в размер 4000 лв., представляваща
равностойността на 80 дружествени дяла по 50 лв.
всеки, от капитала на „А.В. и парт Транс“– ООД,
ЕИК 103781943, с капитал 5000 лв., със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Братя Миладинови 5;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 500 дружествени дяла по
10 лв. всеки, от капитала на „Агро Транс Капитал“ – ЕООД, ЕИК 200342301, със седалище и
адрес на управление Монтана, ул. Цар Асен 22;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла
по 500 лв. всеки, от капитала на „Агроинвест
Трейд“ – ЕООД, ЕИК 102682718, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 47,
вх. Д, ет. 4, ап. 12;
– сумата в размер 100 000 лв., представлява ща ра внос т ой нос т та на 10 0 д ру жес т вен и
дяла по 1000 лв. всеки, от капитала на „Агрошанс – 2000“ – ЕООД, ЕИК 111508905, със седалище и адрес на управление с. Победа, община
„Тунджа“, област Ямбол, ул. Тунджа 14;
– сумата в размер 50 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла по 1 лв.
всеки, от капитала на „Агрошанс груп“ – ЕООД,
ЕИК 201538406, със седалище и адрес на управ
ление Монтана, ул. Цар Асен 22;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на 10 дружествени дяла по 10 лв.
всеки, от капитала на „Андра Холидейс“ – ЕООД,
ЕИК 201184854, със седалище и адрес на управ
ление Монтана, ул. Цар Асен 22;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла по 50 лв.
всеки, от капитала на „Булагро“ – ЕООД, ЕИК
102857861, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Нишка 15;
– сумата в размер 17 000 лв., представляваща
равностойността на 1700 дружествени дяла по
10 лв. всеки, от капитала на „Вадо“ – ЕООД, ЕИК
812162060, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Зорница, бл. 47, вх. Д, ет. 4, ап. 12;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла по
100 лв. всеки, от капитала на „Дунав Експрес
Лом“ – ЕООД, ЕИК 200416919, със седалище и
адрес на управление Монтана, ул. Клокотница
7, ет. 2, ап. 5;
– сумата в размер 2000 лв., заплатена от
Людмил Василев Ковачев за придобиване на
50 дружествени дяла от капитала на „Елит
Строй“ – ЕООД, ЕИК 114524494, със седалище и
адрес на управление Монтана, ул. Цар Асен 22;
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– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла по 100 лв.
всеки, от капитала на „Живана Импорт“ – ЕООД,
ЕИК 102119723, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 47, вх. Д, ет. 4;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла по 50 лв.
всеки, от капитала на „Ками“ – ЕООД, ЕИК
111547801, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Цар Асен 22;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла по
100 лв. всеки, от капитала на „Капитал Инвестмънт“ – ЕООД, ЕИК 103948901, със седалище
и адрес на управление Варна, кв. Аспарухово,
бл. 77, вх. А, ет. 7, ап. 22;
– сумата в размер 1000 лв., заплатена от
Людмил Василев Ковачев за придобиване на 50
дружествени дяла от капитала на „Консорциум – София 2001“ – ЕООД, ЕИК 114601909, със
седалище и адрес на управление Монтана, ул.
Цар Асен 22;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла по 100 лв.
всеки, от капитала на „ЛИД Инвест“ – ЕООД,
ЕИК 111555417, с настоящ адрес на управление
община „Тунджа“, област Ямбол, ул. Тунджа 14;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойност на 100 дружествени дяла по 50 лв.
всеки, от капитала на „Мастерстил“ – ЕООД, ЕИК
200170314, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Цар Асен 22;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла от по
50 лева всеки, от капитала на „Модзила“ – ЕООД,
ЕИК 200086282, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Крали Марко 14;
– сумата 5000 лв., представляваща равно
стойността на 500 дружествени дяла по 10 лв.
всеки, от капитала на „НАТ 57“ – ЕООД, ЕИК
111594963, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Нишка 15;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
равностойността на 250 дружествени дяла по 10 лв.
всеки, от капитала на „Римекс 08“ – ООД, ЕИК
200084769, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Цар Асен 22;
– сумата в размер 10 000 лв., заплатена от
Людмил Василев Ковачев за придобиване на 4000
дружествени дяла по 10 лв. всеки, от капитала
на „СИ – Манол“ – ЕООД, ЕИК 111560193, със
седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Герена 01;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла по 100 лв.
всеки, от капитала на „Филекс – 1“ – ЕООД, ЕИК
114133403, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Цар Асен 22;
– сумата 26 297,03 лв., внесена на каса по
банкова сметка в „ПроКредит Банк“ – ЕАД, с
IBAN № BG 12 PRCB 9230 1028 2540 13, с титуляр
Людмил Василев Ковачев;
– су мата 92 430 л в., внесена на к аса о т
трети лица по банкова сметка в „ПроКредит
Банк“ – ЕАД, с IBAN № LG 12 PRCB 9230 1028
2540 13, с титуляр Людмил Василев Ковачев;
– сумата 1000 лв., внесена на каса по банкова сметка в „Райфазенбанк България“ – ЕАД, с
IBAN № ВG 30 RZBB 9155 4054 0539 07, с титуляр
Людмил Василев Ковачев;
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– сумата 3200 лв., внесена на каса от трети
лица по банкова сметка в „Райфазенбанк България“ – ЕАД, с IBAN LG 30 RZBB 9155 4054 0539
07, с титуляр Людмил Василев Ковачев;
– сумата 539,25 лв., представляваща погасителни вноски по усвоен кредит по сметка IBAN
№ BG CECB 9790 1059 3215 00 в „ЦКБ“ – АД, с
титуляр Людмил Василев Ковачев.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Людмил
Василев Ковачев
Сумата в размер 10 000 лв., получена от Людмил
Василев Ковачев при продажба на дружествени
дялове, от които:
– су мата в размер 50 0 0 лв., пол у чена от
продажбата на дружествени дялове на „Химера“ – ЕООД, ЕИК 103684921, със седалище и
адрес на управление Монтана, ул. Цар Асен 22, и
– су мата в размер 50 0 0 лв., пол у чена от
продажбата на дружествени дялове на „Юпитер – Н“ – ЕООД, ЕИК 148066687, със седалище
и адрес на управление Монтана, ул. Цар Асен 22.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Наташа Александрова Ковачева
– сумата 15 061 лв., внесена на каса по банкова
сметка в „ПроКредит Банк“ – ЕАД, с IBAN № BG
23 PRCB 9230 1033 4952 10, с титуляр Наташа
Александрова Ковачева;
– сумата 3656 лв., внесена на каса от трет и л и ца по ба н кова сме т к а в „ПроК ред и т
Банк“ – ЕАД, с IBAN № BG 23 PRCB 9230 1033
4952 10, с титуляр Наташа Александрова Ковачева;
– сумата 65 лв., внесена на каса по банкова
сметка в „Общинска банка“ – АД, с IBAN № BG
07 SOMB 9130 1049 1241 01, с титуляр Наташа
Александрова Ковачева.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ от Людмил Василев
Ковачев и Наташа Александрова Ковачева
– сумата в размер 300 лв., представляваща
пазарната стойност на бракуван лек автомобил,
марка „Пежо“, модел 107, с ДК № М3142ВС, цвят
бял, дата на първа регистрация 15.07.2008 г., рама
№ VF3MCFAC88266982, придобит с договор за
търговска продажба № 28542 от 15.08.2012 г.
Указва на заинтересованите лица, че следва
да предявят своите претенции върху описаните
суми в срок най-късно до първото съдебно заседание, насрочено на 14.01.2016 г. в 10 ч.
6114
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП вписва парт. № 407, т. 13, р. Х, стр. 80
по ф.д. № 219/2015 г. за политическа партия „Движение за благоденствие и възход“ съгласно решение № 105 от 28.08.2015 г. по т.д. № 1974/2015 г.
на Върховния касационен съд следните обстоятелства: вписа седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Освобождение 39А, вх. В, ет. 4,
ап. 16; вписа устав, приет на учредителното събрание на 1.02.2015 г., който е неразделна част
от решението; вписа Национален съвет в състав:
Емил Киров Иванов, Христо Ников Димов, Силвет
Расим Юсеин, Рашко Митков Гайтанджиев, Енгин
Ружди Мъстън, Щерьо Николов Величков, Янко
Борисов Ненков, Айри Фейми Мурат, Тодор Андонов Кичуков, Иван Атанасов Живков, Димитър
Любомиров Содаджиев, Таньо Илиев Атанасов,
Мехмед Асан Асан, Газеп Сабри Дурала, Христо
Асенов Камберов, Йосиф Крумов Югов, Октай
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Рамис Шериф, Райчо Васков Чонов, Рашко Иванов
Йорданов, Юсейн Джемал Муса, Георги Васков
Иванов, Емил Златков Димитров, Ерол Неджатин
Месут, Иван Колев Колев, Ибрям Сабри Сабри,
Гюлхан Реджеп Али, Огнян Боянов Атанасов,
Рангел Митков Иванов, Алекси Рангелов Иванов,
Георги Ангелов Костадинов, Вели Смайл Вели,
Васко Методиев Асенов и Павел Миланов Димитров; вписа Изпълнителен съвет в състав: Емил
Киров Иванов, Тодор Андонов Кичуков, Димитър
Любомиров Содаджиев и Христо Асенов Камберов; вписа Контролен съвет в състав: Девриш Таиб
Хасан, Марияна Тодорова Шаркова и Атанаска
Атанасова Тодорова. Партията се представлява
от председателя Емил Киров Иванов.
6187

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Общинско сдружение Лозенец“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
14.11.2015 г. в 10 ч. общо събрание на сдружението
на адреса на сдружението – София, ул. Гео Милев
бл. 18, № 45, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. промени в състава на
УС по постъпила молба за напускане от член на
УС; 3. разглеждане на постъпили молби за приемане на нови членове на сдружението; 4. разни.
Поканени са всички членове на сдружението.
6202
7. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Съюз на съдиите в България“ – София, на основание взето решение
от 20.05.2015 г. и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 13, 14 и 15.11.2015 г. в Пловдив, хотел
„Новотел – Пловдив“. Събранието ще започне в
14 ч. на 13.11.2015 г. и ще продължи до 14 ч. на
15.11.2015 г. при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на УС за извършената дейност и
финансов отчет; 2. отчет на контролния съвет;
3. обсъждане на дейността на Съюза на съдиите
в България; 4. избор на нов управителен съвет
и контролен съвет; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично.
Материалите за провеждане на събранието са на
разположение на членовете в офиса на сдружението в София, ул. Пиротска 7, ет. 5, от датата на
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
6225
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Фенклуб на ФК Арсенал Лондон в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.11.2015 г. в 12 ч. в София, п.к. 1574,
ж.к. Хр. Смирненски, бл. 28, ап. 29, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на сдружението; 2. приемане на годишния финансов отчет; 3. освобождаване на членовете
на управителния съвет на сдружението поради
изтичане на мандата им; 4. избор на нов състав
на управителния съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6222
67. – Управителният съвет на сдружение „Американски университет в България“, Благоевград,
пл. Георги Измирлиев 1, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.10.2015 г. в
9 ч. в Благоевград в сградата на АУБ, Благоевград,
при следния дневен ред: 1. приемане на одитираните финансови отчети за ФГ 2014 – 2015 г.;
2. приемане на планове за финансовата дейност
и развитието; 3. приемане на решения и политики за академичната дейност; 4. приемане на
вътрешни политики и правилници; 5. приемане
на дарения и субсидии; 6. приемане на решения
за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на сдружението; 7. промяна в състава
на настоятелството, съвета на директорите и
изпълнителната комисия; 8. промяна в устава на
сдружението; 9. освобождаване на секретаря на
общото събрание (настоятелството) и избор на
нов секретар; 10. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и се провежда, ако присъстват поне
девет настоятели.
6216
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ложа Понтика“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 10.11.2015 г. в 18,30 ч. в Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 38, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
в сдружението; 2. прекратяване на членство в
сдружението; 3. избиране на нов управителен
съвет – членове, председател, заместник-председател; 4. приемане на нов устав на сдружението;
5. разни. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на участниците в седалището –
адреса на управление, от 9 до 17 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на
лицата, които по закон представляват членовете
или техни представители с нотариално заверени
пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
6208
17. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по борба – Димитровград“, Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете си на 10.11.2015 г. в 18 ч. в Димитровград в залата по борба на ул. Ивайло 3 при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за изминалия отчетен период; 2. избор на
органи на управление; 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 независимо от броя на
явилите се членове.
6094
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тур – 2013“, Доспат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 8, ал. 8.4 от устава
на сдружението свиква на заседание общото съб
рание на сдружението на 20.11.2015 г. в 16 ч. в
гр. Доспат, област Смолян, ул. Любен Каравелов
1, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението; 2. отчет за дейността
на сдружението и на управителя; 3. приемане на
изменения и допълнения в устава; 4. освобождаване на управителя; 5. избор на управителен съвет.
6207
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97. – Управителният съвет на Националната
професионална федерация на енергетиците – Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от
устава свиква отчетно-изборен конгрес (общо
събрание) в гр. Козлодуй в зала „Синдикати“
на 19.12.2015 г. в 8 ч. при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет; 2. финансов отчет;
3. изменение и допълнение на устава; 4. избор
на председател и главен секретар на НПФЕ; 5.
избор на председател на контролния съвет на
НПФЕ; 6. избол на членове на УС, ИС, КС на
НПФЕ; 7. решения, резолюции и декларации; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ конгресът (общото събрание) се отлага
с един час и се насрочва на същото място и при
същия дневен ред.
6178
1. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб Черноморец Несебър“, Несебър, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на членовете на 15.11.2015 г.
в 11 ч. в Несебър, ул. Еделвайс, базар „Лъки“, ап.
1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на СНЦ „Футболен клуб Черноморец Несебър“; 2. избор на нов управителен съвет
на СНЦ „Футболен клуб Черноморец Несебър“;
3. избор на нов председател на СНЦ „Футболен
клуб Черноморец Несебър“. Поканват се всички
членове да участват лично или чрез писмено
упълномощени техни представители. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса
на ул. Еделвайс, базар „Лъки“, ап. 1, Несебър.
6221
3. – Управителният съвет на сдружение „Ферайн Дойч Дратхаар България“ (ВДД БГ) – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение
на УС от 5.09.2015 г. свиква общо събрание на
14.11.2015 г. в 14 ч. в Пазарджик, ул. Виделина
8, при следния дневен ред: 1. промяна на устава
на сдружението; проектът на новия устав е на
разположение на членовете; 2. избор на нов управителен съвет; 3. план за работа за 2015 – 2016 г.;
4. приемане на бюджет за 2015 – 2016 г.; 5. разни.
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.
6210
1. – Управителният съвет на сдружение „Европа и Ние“, Поморие, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 23.11.2015 г. в 10 ч. в Поморие, ул.
Добри Чинтулов 26, при следния дневен ред: 1.
избор на нов управителен съвет; 2. избор на нов
председател на управителния съвет; 3. приемане
на промени в устава на сдружението; 4. решаване
на организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6206
1. – Управителният съвет на СЛРД – Разлог,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на пълномощниците на 5.11.2015 г. в
17 ч. в залата на Общинския съвет – гр. Разлог,
при следния дневен ред: 1. избор на контролен
съвет на СЛРД – Разлог; 2. Промени в устава на
СЛРД – Разлог; 3. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6205
3. – Управителният съвет на Регионалното
сдружение на научно-техническите съюзи – Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 17.12.2015 г. в 16 ч. в
Дома на науката и техниката – Смолян, в състав
по двама упълномощени представители от всеки
редовен член на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на РС на НТС – Смолян, за
научно-техническата, финансовата, квалификационната и организационната дейност на съюзите
за 2015 г.; 2. отчет на контролната комисия; 3.
приемане бюджета на РС на НТС за 2016 г.; 4.
приемане на изменения и допълнения на устава
на РС на НТС; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
6192
1. – Управителният съвет на СНЦ „Велоклуб
Зарата“ – Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 11.11.2015 г. в 19 ч. в Стара Загора, ул.
Парчевич 1 – залата на ресторант „Железник“,
при следния дневен ред: 1. отчет на ръководството за дейността на СНЦ „Велоклуб Зарата“
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за периода 2010 – 2015 г.; 2. освобождаване на
управителния съвет и председателя на сдружението поради изтичане на мандата им; 3. избор
на нов управителен съвет и нов председател на
сдружението; 4. промяна на устава – смяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; 5. определяне насоките и бъдещите проекти
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред в 20 ч.
6144
Емилия Милушева – ликвидатор на сдужение с нестопанска цел „Ритмика Денс Център“,
Драгоман, в ликвидация по ф.д. № 15/2012 г. на
СОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“.
6224
Керол Мей Монкс – ликвидатор на Фондация „Мей Тайм“, Видин, в ликвидация по ф.д.
№ 12/2008, кани на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
всички кредитори на фондацията да предявят вземанията си в едномесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
6185

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
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