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ЗАКОН

№
по
ред

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

1

2

3

II.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

3 204 749

1.

Разходи

3 201 065

1.1.

Текущи разходи

2 877 445

1.1.1.

Разходи за персонал

32 509

1.1.2.

Издръжка на административните дейности

11 688

1.1.3.

Здравноосиг у рителни
плащания

2 809 248

1.1.3.1.

здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска
помощ

180 017

1.1.3.2.

здравноосигурителни плащания за специализирана
извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)

201 542

1.1.3.3.

здравноосигурителни плащания за дентална помощ

123 000

1.1.3.4.

здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

70 441

1.1.3.5.

здравноосигу рителни
плащания за лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни
за специални медицински
цели за домашно лечение
на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания
в условията на болнична
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните
медицински услуги

750 926

1.1.3.5.1. в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания
в условията на болнична
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните
медицински услуги

210 000

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2016 г.
по приходи и трансфери – всичко на обща
сума 3 204 749 хил. лв., както следва:
№
по
ред

Показатели

1

2

Сума
(в хил. лв.)
3

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

3 204 749

1.

Здравноосигурителни приходи

3 166 199

1.1.

Здравноосиг у рителни
вноски

2 121 000

1.2.

Трансфери за здравно осигуряване

1 045 199

2.

Неданъчни приходи

14 550

3.

Полу чени трансфери от
Министерството на здравеопазването за финансиране
на разходите за лекарствени продукти – ваксини и
дейности по прилагането
им за здравните дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето (ЗЗ); за
дейности за здравно неосигурени лица, включващи:
комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение
при пациенти с кожно-венерически и психиатрични
забол явани я; ин тензивно лечение; дейности по
чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ и за
сумите по чл. 37, ал. 6 от
Закона за здравното осигу
ряване (ЗЗО)

24 000

1.1.3.6.

здравноосигу рителни
п лащани я за медицински изделия, прилагани
в болничната медицинска
помощ

80 000
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1.1.3.7.

здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ

1 343 322

1.1.3.8.

други здравноосигурителни плащания

60 000

1.1.3.8.1. в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за
социална сигурност

60 000

1.1.4.

Плащания от трансфери
о т М и н ис т ерс т во т о на
здравеопазването по ал. 1,
ред 3 за:

24 000

1.1.4.1.

лекарствени продукти – ваксини и дейности
по п ри ла га не т о и м по
чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ

2 712

1.1.4.2.

дейности за здравнонеосигурени лица, включващи:
комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно -венери ческ и и психиатрични заболявания;
интензивно лечение

1 288

1.1.4.3.

дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82,
ал. 1, т. 2 ЗЗ

5 000

1.1.4.4.

суми по чл. 37, ал. 6 ЗЗО

15 000

1.2.

Придобиване на нефинансови активи

7 000

1.3.

Резерв, включително за
непредвидени и неотложни разходи

316 620

2.

Предоставени трансфери
на Националната агенция
за приходите по чл. 24,
т. 6 ЗЗО и към бюджетни
организации, сключили
договори за извършване
на медицински услуги с
Националната здравно
осигурителна каса

3 684

(3) Приема бюджета на НЗОК за 2016 г. с
балансирано бюджетно салдо.
Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2016 г. е 8 на сто.
Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4 Националната здравноосигурителна каса утвърждава
за всяка районна здравноосигурителна каса
(РЗОК) и за всяко тримесечие към договорите
с изпълнителите на извънболнична първична
и на извънболнична специализирана медицинска помощ:
1. броя на назначаваните специализирани
медицински дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2;
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2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.4.
(2) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане
на ал. 1.
(3) Условията и редът за наблюдение, анализ
и контрол по изпълнението на обемите по
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване
и стойностите се определят в Националния
рамков договор за медицинските дейности
за 2016 г., а ако не е приет такъв – в решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното
осигуряване.
Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1, ред 1.1.3.6 и ред 1.1.3.7
за прилагане на чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков
договор за медицинските дейности за 2016 г.:
1. Надзорният съвет на НЗОК:
а) утвърждава за всяка районна здравно
осигурителна каса годишна обща стойност на
разходите за здравноосигурителни плащания,
разпределена по месеци;
б) разпределя договорените годишни обеми
по чл. 55, ал. 2, т. 3а от Закона за здравното
осигуряване на видовете медицинска помощ
по районни здравноосигурителни каси;
в) анализира и коригира разпределените
обеми по буква „б“ в зависимост от отчетите
за тяхното изпълнение до размера на договорения в Националния рамков договор годишен
обем медицински дейности;
2. директорите на РЗОК:
а) разпределят утвърдените годишни обеми
по т. 1, буква „б“ и стойности по т. 1, буква
„а“ по месеци за съответната РЗОК;
б) закупуват от изпълнителите на болнична медицинска помощ здравни дейности от
пакета по чл. 2, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване в рамките на обемите и стойностите по буква „а“.
(2) Изпълнението на ал. 1, т. 2 се контролира от Надзорния съвет на НЗОК.
(3) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане на
ал. 1 и 2.
(4) Условията и редът за наблюдение, анализ
и контрол по изпълнението на обемите по
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване
и стойностите по ал. 1, т. 2 от изпълнителите
на болнична медицинска помощ се определят
в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2016 г., а ако не е приет
такъв – в решението по чл. 54, ал. 9 от Закона
за здравното осигуряване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Преизпълнението на приходите от
здравноосигурителни вноски и неданъчни
приходи може да се ползва като източник за
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допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени
трансфери по бюджета на НЗОК по решение
на Надзорния съвет на НЗОК.
§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на месеца, следващ
отчетния, въз основа на получено искане от
НЗОК предоставя трансфер към бюджета на
НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 за финансиране на
разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности
за здравнонеосигу рени лица, вк лючващи:
комплексно диспансерно (амбулаторно) наб
людение при пациенти с кожно-венерически
и психиатрични заболявания; интензивно
лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от
Закона за здравето и за сумите по чл. 37,
ал. 6 от Закона за здравното осигуряване.
Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред
1.1.4 по бюджета на НЗОК.
(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към
лечебните заведения за извършените от тях
дейности, съответно към притежателите на
разрешения за търговия на едро с лекарствени
продукти за доставените и приложени ваксини.
(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред
3 се определя и предоставя от Министерството
на здравеопазването при условия и по ред,
определени от министъра на здравеопазването
и от управителя на НЗОК, без да се нарушава
балансът по бюджета на НЗОК.
(4) В случаите по ал. 3 управителят на
НЗОК ежемесечно след отчитане на извършените през предходния месец плащания
утвърждава компенсирани промени по показателите по чл. 1, ал. 1, ред 3 и ал. 2, ред
1.1.4, без да се нарушава балансът по бюджета
на НЗОК.
§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета
на Министерството на здравеопазването може
да се получават по бюджета на НЗОК целеви
субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за
здравното осигуряване извън тези по чл. 1,
ал. 1 за изпълнение на задължения, които
произтичат от прилагането на правилата за
координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън
медицинската помощ по чл. 45 от Закона за
здравното осигуряване. С извършените разходи
за тези обезщетения се завишават сумите по
чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.8 и 1.1.3.8.1.
§ 4. (1) Здравноосигурителни плащания
със средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3 и плащания от трансфери от Министерството на
здравеопазването по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по
договори, сключени на основание чл. 59, ал. 1
от Закона за здравното осигуряване между
разпоредители с бюджет и НЗОК, се отчитат
като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.
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(2) В случаите по ал. 1 управителят на НЗОК
ежемесечно, след отчитане на извършените
през предходния месец плащания, утвърждава
компенсирани промени между показателите
по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3, ред 1.1.4 и по чл. 1,
ал. 2, ред 2.
§ 5. Отстъпките за лекарствените продук
ти, договорени на основание чл. 45, ал. 10
и 19 от Закона за здравното осигуряване,
които се възстановяват пряко на НЗОК от
притежателя на разрешението за употреба/
неговия упълномощен представител, се отчитат в намаление на извършените от НЗОК
разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове
1, 1.1.3 и 1.1.3.5.
§ 6. Разчитането на дължимите суми в
съответствие с изискването на чл. 24, т. 6 от
Закона за здравното осигуряване от бюджета
на НЗОК към бюджета на Националната
агенция за приходите се извършва в края
на всеки календарен месец в размер 0,2 на
сто върху набраните през предходния месец
здравноосигурителни вноски. Средствата се
отчитат като трансфери между бюджетни
сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.
§ 7. (1) Надзорният съвет на НЗОК може
да вземе решение приходите от продажба
на дълготрайни материални активи да се
използват за придобиване на такива активи
над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, когато общият размер на преизпълнението на
приходите по § 1, намален с допълнителните
здравноосигурителни плащания по същия
параграф, превишава приходите по ал. 1.
§ 8. (1) През 2016 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за
ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и
2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и целевите средства за
диагностика и лечение в лечебни заведения
за болнична помощ на лица, които нямат
доход и/или лично имущество, което да им
осигурява лично участие в здравноосигурителния процес по реда на Постановление
№ 17 на Министерския съвет от 2007 г. за
определяне на условията и реда за разходване
на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ
на лица, които нямат доход и/или лично
имущество, което да им осигурява лично
участие в здравноосигурителния процес (обн.,
ДВ, бр. 13 от 2007 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.,
бр. 13 от 2009 г., бр. 29 от 2011 г. и бр. 2 от
2014 г.), са за сметка на държавния бюджет
и се изплащат от Агенцията за социално
подпомагане чрез НЗОК.
(2) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК необходимите средства
за заплащане на заявените суми от аптеките,
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сключили договор с НЗОК, за предоставени
лекарствени продукти на ветерани от войните,
военноинвалиди и военнопострадали.
(3) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което
да им осигурява лично участие в здравно
осигурителния процес.
§ 9. (1) До приемането на Национален
рамков договор за медицинските дейности
за 2016 г. в рамките на стойностите по чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.5.1, ред 1.1.3.6 и ред 1.1.3.7:
1. Национа лната зд равноосиг у ри телна
каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на
разходите за здравноосигурителни плащания,
разпределена по месеци;
2. районните здравноосигурителни каси
определят стойността за дейностите по тази
алинея към договорите с изпълнителите на
болнична медицинска помощ, разпределена
по месеци.
(2) Стойностите по ал. 1, т. 2 и тяхното
изменение по реда на ал. 3 се утвърждават
от Надзорния съвет на НЗОК.
(3) Изпълнението на дейностите по ал. 1
се контролира по месеци и се коригира на
тримесечие в рамките на утвърдените разходи
по бюджета на НЗОК.
(4) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за определяне и
изменение на стойностите по ал. 1, т. 1 и 2
и за осъществяване на контрол и корекции
по ал. 3.
§ 10. (1) До приемането на Национален
рамков договор за медицинските дейности
за 2016 г. в рамките на стойностите по чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4:
1. Национа лната зд равноосиг у ри телна
каса утвърждава за всяка районна здравно
осигурителна каса и за всяко тримесечие към
договорите с изпълнителите на извънболнична
първична и на извънболнична специализирана
медицинска помощ:
а) броя на назначаваните специализирани
медицински дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2;
б) стойността на назначаваните медикодиагностични дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.4.
(2) Броят по ал. 1, т. 1, буква „а“ и стойностите по ал. 1, т. 1, буква „б“ и тяхното
изменение по реда на ал. 3 се утвърждават
от Надзорния съвет на НЗОК.
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(3) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане на
ал. 1 и за осъществяване на контрол и корек
ции по ал. 1 и 2.
§ 11. Надзорният съвет на НЗОК взема
решения за разпределяне на средствата по
чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително за
непредвидени и неотложни разходи“ за здравноосигурителни плащания след приемане на
Национален рамков договор за медицинските
дейности за 2016 г. и Национален рамков
договор за денталните дейности за 2016 г.
или на решението по чл. 54, ал. 9 от 3акона
за здравното осигуряване, като първото решение за разпределяне на част от средствата
по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 се взема не по-рано
от 31 март 2016 г.
§ 12. 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,
61, 72 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Националната здравноосигурителна
каса закупува от изпълнителите на медицинска
помощ здравни дейности по ал. 1, определени
по вид, обем, цена и съответстващи на критерии за качество и достъпност, в съответствие
с този закон.“
2. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 5а:
„5а. разпределя обемите по чл. 55, ал. 2,
т. 3а на видовете медицинска помощ по РЗОК;“.
3. В чл. 19, ал. 1 се създава изречение второ: „При изтичане на мандата управителят на
НЗОК продължава да изпълнява функциите
си до избирането на нов управител.“
4. В чл. 20, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
„5. сключва, изменя и прекратява договорите за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, за медицински изделия
и за диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение на територията на
страната с притежателите на разрешения за
търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека в съответствие с условията и реда
по чл. 45, ал. 15;
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6. закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по чл. 2, ал. 1 в
рамките на обема, определен по чл. 15, ал. 1,
т. 5а за съответната РЗОК.“
5. В чл. 29, ал. 3:
а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и лекарствени продукти за
злокачествени забол явани я за лечение в
условията на болнична медицинска помощ,
които НЗОК заплаща извън стойността на
оказваните медицински дейности“;
б) точка 6а се отменя.
6. В чл. 32 думите „лечебните заведения
за болнична“ се заменят с „изпълнителите на
болнична медицинска“.
7. В чл. 39 се създава ал. 6:
„(6) Здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните
права на лицата по чл. 33, се формира въз
основа на данните за здравно осигуряване
от заявления и декларации по този закон,
вписвания в официални публични регистри,
писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравно
осигурителни вноски.“
8. В чл. 40, ал. 3, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст“.
9. В чл. 45, ал. 1:
а) точка 7 се отменя;
б) точка 15 се изменя така:
„15. медицински дейности и лекарствени
продукти извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване, финансирани с трансфер от Министерството на здравеопазването
съгласно закона за бюджета на НЗОК за съответната година;“.
10. В чл. 51 след абревиатурата „НРД“ се
поставя запетая и се добавя „както и разходите за клинични изпитвания на лекарствени
продукти и медицински изделия“.
11. В чл. 54:
а) алинея 6 се изменя така:
„(6) Националните рамкови договори се
приемат не по-късно от последния ден на
месец февруари, влизат в сила на 1 април на
съответната година и следва да са съобразени
с бюджета на НЗОК за същата година.“;
б) в ал. 9 думите „в закона за бюджета на
НЗОК за следващата година се предвижда
финансиране на нови медицински дейности,
съответно дентални дейности, лекарствени
продукти и медицински изделия, за които в
действащите до момента НРД не се съдържат
изискванията“ се заменят с „промени в действащото законодателство налагат изменение
или допълнение на съдържащите се в НРД
изисквания“;
в) алинея 10 се отменя;
г) в ал. 11 думите „и 10“ се заличават.
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12. В чл. 55:
а) в ал. 1 думите „1 януари“ се заменят с
„1 април“;
б) в ал. 3 т. 5 се отменя.
13. В чл. 55а накрая се добавя „и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета
на НЗОК, определени в закона за бюджета на
НЗОК за съответната година“.
14. В чл. 59:
а) в ал. 1 думите „или 10“ се заличават;
б) в ал. 3 думите „и 10“ се заличават;
в) в ал. 11 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. при отчитане на дейност, която не е
извършена, както и при извършване и отчитане на медицинска дейност, за която няма
съответни медицински индикации, установено
по реда на чл. 72, ал. 2:
а) от изпълнител на извънболнична медицинска помощ по определен пакет – частично,
по отношение на лекаря/лекаря по дентална
медицина, който не е извършил тази дейност;
б) от изпълнител на болнична медицинска
помощ – частично, за съответната медицинска дейност от пакета, по която е отчетена
неизвършената дейност;
2. при повторно извършване на нарушението по т. 1 договорът с изпълнителя се
прекратява изцяло;“
г) алинея 13 се изменя така:
„(13) Управителят на НЗОК, съответно
директорът на РЗОК прекратява изцяло или
частично договорите с изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ в случаите
по ал. 11, т. 1 и 2, а в случаите по ал. 11,
т. 3 и 4 налага финансова санкция съгласно
действащия НРД. Заповедта за прекратяване на договора или налагане на финансова
санкция подлежи на оспорване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
15. В чл. 59а, ал. 4 думите „и 10“ се заличават.
16. В чл. 59б:
а) в ал. 6 думата „решенията“ се заменя
с „решението“, а думите „и 10“ се заличават;
б) създава се ал. 7:
„(7) Алинеи 4 и 5 не се прилагат, когато
въз основа на оценка на потребностите и
установена недостатъчност съгласно Националната здравна карта е налице потребност
от медицинска помощ.“
17. В чл. 67 думите „последния им“ се
заменят със „съответния“.
18. В чл. 72:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или
дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на
управителя на НЗОК или от оправомощено

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

от него длъжностно лице, и от длъжностни
лица от РЗОК – контрольори. Управителят
на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със заповед да разпореди
извършване на проверка от контрольори от
РЗОК с участието на служители на НЗОК.“;
б) създават се нови ал. 3, 4 и 5:
„(3) Служителите на НЗОК по ал. 2 могат да
извършват проверки на територията на цялата
страна по заповед на управителя на НЗОК
или на оправомощено от него длъжностно
лице. Служителите на РЗОК – контрольори,
могат да извършват проверки на територията
на съответната РЗОК по заповед на нейния
директор или на територията на друга РЗОК
по заповед на управителя на НЗОК или на
оправомощено от него длъжностно лице. За
издаване на заповедта на управителя на НЗОК
за извършване на проверка на територията
на друга РЗОК контрольорите се определят
по предложение на директора на РЗОК, на
която са служители.
(4) При извършване на проверките по ал. 3
могат да присъстват експерти на съсловните организации на лекарите и лекарите по
дентална медицина, които не са в договорни
отношения с проверявания изпълнител на
медицинска помощ. Експертите предоставят
писмени становища, които са неразделна част
от протокола по чл. 74, ал. 3.
(5) Служителите на НЗОК по ал. 2 и контрольорите осъществяват внезапен контрол по
изпълнение на договорите с изпълнителите на
медицинска и/или дентална помощ, контрол
преди заплащане на оказаната медицинска и/
или дентална помощ и последващ контрол.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея
думите „Непосредственият контрол по ал. 2
е периодичен и за извършване на“ се заменят
с „Контролът по ал. 2 може да се извършва
и чрез“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея
цифрата „3“ се заменя с „6“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея
цифрата „3“ се заменя с „6“;
е) алинея 6 се отменя;
ж) досегашната ал. 7 става ал. 9;
з) досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „и 7“ се заменят със „7, 8 и 9“.
19. В чл. 73:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „Финансовите инспектори“ се заменят със „Контролните
органи по чл. 72, ал. 2“;
бб) създава се нова т. 1:
„1. да проверяват плащанията от НЗОК на
изпълнителите на медицинска и/или дентална
помощ и свързаната с това документация;“
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вв) в т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „допуснати от изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ по договорите
им с НЗОК“;
гг) създават се т. 5 – 10:
„5. да проверяват наличието на плащания
от задължително здравноосигурени лица на
изпълнителите, техния размер и основание,
в случаите, когато е оказана медицинска и/
или дентална помощ по договор с НЗОК;
6. да проверяват договорите на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ,
сключени с други лечебни заведения за изпълнение на част от дейността по договора с
НЗОК в случаите, предвидени в НРД;
7. да проверяват съответствието на дейността на изпълнителите с критериите за
достъпност и качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД в съответствие
с чл. 59в;
8. да проверяват вида и обема на оказаната медицинска и/или дентална помощ по
договор с НЗОК;
9. да проверяват вида и количествата на
закупените от изпълнителите на болнична
медицинска помощ и вложени при изпълнение
на договора с НЗОК медицински изделия,
прилагани в условията на болничната медицинска помощ, заплащани от НЗОК напълно
или частично;
10. да проверяват съответствието между
оказаната медицинска и/или дентална помощ
и заплатените за нея суми от НЗОК;“
б) в ал. 2 думите „финансовите инспектори“ се заменят с „контролните органи по
чл. 72, ал. 2“;
в) в ал. 3 думите „Финансовите инспектори“ се заменят с „Контролните органи по
чл. 72, ал. 2“;
г) алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
20. В чл. 74:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Контролните органи по чл. 72, ал. 2
осъществяват дейността си чрез планови и внезапни проверки и по повод подадени жалби.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) При установяване на нарушение по
чл. 73, ал. 1 съответното длъжностно лице
по чл. 72, ал. 2 съставя и подписва протокол, в който описва установените факти.
Екземпляр от протокола се предоставя на
лицето – обект на проверката, срещу подпис,
а копия от него се изпращат на управителя на
НЗОК, съответно на директора на РЗОК и на
съответната районна колегия на съсловната
организация на лекарите или на лекарите по
дентална медицина.“;
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г) в ал. 4 след думите „становище пред“ се
добавя „управителя на НЗОК, съответно пред“,
а думите „лекаря-контрольор или лекаря по
дентална медицина-контрольор“ се заменят
с „длъжностното лице по ал. 3“;
д) в ал. 5 думите „лекаря-контрольор или
лекаря по дентална медицина-контрольор“ се
заменят с „длъжностното лице по ал. 3“, а след
думата „констатации“ се добавя „управителят
на НЗОК, съответно“.
21. В чл. 75:
а) в ал. 1:
аа) думите „лекаря-контрольор или лекаря
по дентална медицина-контрольор“ се заменят
със „съответното длъжностно лице по чл. 72,
ал. 2, управителят на НЗОК, съответно“;
бб) създава се изречение второ: „Когато
констатациите са оспорени пред управителя
на НЗОК, спорът се решава от арбитражната комисия на тази РЗОК, с чийто директор
изпълнителят на медицинска или дентална
помощ – обект на проверката, е сключил
договор.“;
б) в ал. 3 думите „лекаря-контрольор или
лекаря по дентална медицина-контрольор“ се
заменят със „съответното длъжностно лице
по чл. 72, ал. 2“.
22. В чл. 76:
а) в ал. 1 думите „лекаря-контрольор или
лекаря по дентална медицина-контрольор“ се
заменят с „длъжностното лице по чл. 72, ал. 2“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Санкциите се налагат със заповед на
управителя на НЗОК, съответно на директора
на РЗОК, която се издава в срок до един месец
от уведомяването от страна на арбитражната
комисия на управителя на НЗОК, съответно
на директора на РЗОК, че са потвърдени констатациите на длъжностното лице по чл. 72,
ал. 2, и се съобщава на лицето – обект на
проверката. Когато нарушението е установено
от длъжностни лица-контрольори на РЗОК,
предложението до управителя на НЗОК за
издаването є се прави от директора на съответната РЗОК.“
23. В чл. 76а:
а) в ал. 2 след думите „възражение пред“
се добавя „управителя на НЗОК, съответно
пред“;
б) в ал. 3 след цифрата „2“ се добавя „управителят на НЗОК, съответно“.
24. В чл. 76б:
а) в ал. 1 след думите „по този закон или
на НРД“ се добавя „управителят на НЗОК,
съответно“;
б) в ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя
„управителят на НЗОК, съответно“.
25. В чл. 105з, ал. 2 след думите „издават
от“ се добавя „управителя на НЗОК, съответно от“.
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26. Създава се нов чл. 106а:
„Чл. 106а. (1) Директор на РЗОК, който
закупи и/или заплати здравни дейности в
нарушение на стойностите за съответната
РЗОК, определени в съответствие със закона
за бюджета на НЗОК за съответната година,
се наказва с глоба от 600 до 1000 лв., а за
повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с
актове на длъжностни лица на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК,
а наказателните постановления се издават от
управителя на НЗОК.“
27. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създават т. 25 – 27:
„25. „Внезапен кон т рол“ е кон т ролът,
свързан със заплащане на медицинската/
денталната помощ, оказвана в изпълнение на
договор с НЗОК, както и съответствието на
дейността на изпълнителите на медицинска и
дентална помощ с критериите за достъпност и
качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД, която се извършва в момента
на предоставяне на медицинска помощ на
здравноосигурено лице.
26. „Контрол преди заплащане на оказаната
медицинска/дентална помощ“ е проверка в
лечебното заведение или по документи на отчетена в РЗОК дейност преди заплащането є.
27. „Последващ контрол“ е проверка в
лечебното заведение или по документи на
отчетена в РЗОК дейност след заплащането є.“
§ 13. Националният рамков договор за
медицинските дейности за 2015 г. (ДВ, бр. 6
от 2015 г.) и Националният рамков договор за
денталните дейности за 2015 г. (ДВ, бр. 6 от
2015 г.) продължават действието си до 31 март
2016 г., освен в случаите по чл. 54, ал. 8 от
Закона за здравното осигуряване, при които
продължават действието си до приемане на
нови национални рамкови договори.
§ 14. Лечебните заведения, които след 31
декември 2015 г. са получили за първи път
разрешение за дейност по чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, както и лечебните
заведения, в чието разрешение за дейност са
включени нови дейности след 31 декември
2015 г., не могат да сключват през 2016 г.
договори или допълнителни споразумения с
НЗОК за съответните дейности.
§ 15. Изпълнението на закона се възлага
на органите на управление на Националната
здравноосигурителна каса.
§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 декември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7920
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УКАЗ № 262

ВЕСТНИК
1.1.3.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2016 г., приет от ХLІІI Народно
събрание на 1 декември 2015 г.
Издаден в София на 9 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

Капиталов
трансфер
за
прехвърляне на пенсионни
права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1.1.4. Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови
услуги)
1.2. Социални помощи и обезщетения
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
1.3.1. Разходи за персонал
1.3.2.
1.3.3.

ЗАКОН

1.3.4.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
по приходите и трансферите на обща сума
10 048 408,4 хил. лв., както следва:

1.3.5.
1.4.
1.5.
1.5.1.

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Показатели
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1.
Осигурителни приходи
1.1.
Осигурителни вноски
2.
Неданъчни приходи
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

5.

Приходи и доходи от собственост
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
Получени допълнителни тран
сфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

Сума
(хил. лв.)
10 048 408,4
4 971 506,3
4 971 506,3

1.1. Пенсии
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

1.5.2.
2.
2.1.

12 080,0
6 605,0
5 200,0
275,0

2.2.

-1 065,0
2.2.1.
346 638,7

4 719 248,4

(2) Приема консолидирания бюджет на
държавното обществено осиг у ряване по
разходите и т рансферите на обща су ма
10 046 319,4 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1.
Разходи
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10 046 319,4
10 039 169,4
8 740 004,1

8 356 317,0
343 683,0

2.2.2.

Издръжка
Платени данъци, такси и
административни санкции
Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи
Отбрана и сигурност
Разходи за лихви
Разходи за лихви по заеми
от банки и други финансови
институции от чужбина
Други разходи за лихви към
местни лица
Предоставени трансфери
На Министерството на труда и социалната политика
за Агенцията за социално подпомагане, съгласно
чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“,
чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13,
ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
На Министерството на труда и социалната политика
за фонд „Условия на труд“
Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните
болести, съгласно чл. 24,
т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване
За диагностика на професионалните болести, съгласно
чл. 24, т. 4 от Кодекса за
социално осигуряване

1 500,0

38 504,1
1 223 456,5

75 630,5
53 689,6
15 197,4
550,0

106,0
6 087,5
75,0
3,3

3,3
7 150,0

3 150,0

4 000,0

3 000,0

1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено
осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
ФИНАНСИРАНЕ
Погашения по дългосрочни заеми
от банки и финансови институции
от чужбина (-)
Наличност в края на периода

2 089,0
-2 089,0

-2 089,0
0
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Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща
сума 3 339 019,8 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1.
Осигурителни приходи
1.1.
4.

3 339 019,8
3 338 369,7
3 338 369,7

Осигурителни вноски
Получени трансфери от цент ра л н и я бюд же т за д ър жавното обществено осигуряване
650,1
(2) Приема бюд же та на ф он д „Пенси и“
по разходи те и т рансфери те на обща су ма
7 690 316,7 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРА НСФЕРИ –
ВСИЧКО
7 690 316,7
1.
Разходи
7 690 316,7
1.1.

Пенсии

7 689 757,5

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
7 654 959,9
1.1.3.
К а п и т а лов т ра нс ф ер за
прехвърляне на пенсионни
п ра ва к ъм пенсионни т е
схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1 500,0
1.1.4.
Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови
услуги)
33 297,6
1.2.
Социални помощи и обезщетения
559,2
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
-4 351 296,9

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и
трансферите на обща сума 459 225,7 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

459 225,7

1.

459 225,7

Осигурителни приходи

1.1.
Осигурителни вноски
459 225,7
(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите
на обща сума 663 201,2 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОД И И Т РА НСФЕРИ –
ВСИЧКО

663 201,2

1.

Разходи

663 201,2

1.1.

Пенсии

663 196,2

1.1.1.

1.1.4.

1.2.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

660 093,4

Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови
услуги)

3 102,8

Социални помощи и обезщетения

5,0
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(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както
следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

-203 975,5

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ по приходите и
трансферите на обща сума 345 588,6 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
4.
По л у ч е н и т р а н с ф е р и о т
централния бюджет за държавното обществено осигуряване

345 588,6

345 588,6

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии,
вноски) между държавния бюджет и бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 345 598,8 хил. лв., както
следва:
І. РАЗХОД И И Т РА НСФЕРИ –
ВСИЧКО
1.
Разходи

345 598,8

1.1.

345 588,6

Пенсии

345 598,8

1.1.2.

Пенсии за сметка на държавния бюджет

343 683,0

1.1.4.

Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови
услуги)

1 905,6

Социални помощи и обезщетения

10,2

1.2.

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

-10,2

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“
по приходите и трансферите на обща сума
149 788,5 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

149 788,5

1.

149 788,5

Осигурителни приходи

1.1.
Осигурителни вноски
149 788,5
(2) Приема бюджета на фонд „Трудова
злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 54 144,9
хил. лв., както следва:
І. РАЗХОД И И Т РА НСФЕРИ –
ВСИЧКО
1.
Разходи

54 144,9
49 794,9

1.1.

Пенсии

41 461,8

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

41 263,7
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Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови
услуги)
Социални помощи и обезщетения
Предоставени трансфери
На Министерството на труда и социалната политика
за А генцията за социално подпомагане съгласно
чл. 24, т. 5 от Кодекса за
социално осигуряване
На Министерството на труда и социалната политика
за фонд „Условия на труд“
Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните
болести, съгласно чл. 24,
т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване
За диагностика на професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 4 от Кодекса за
социално осигуряване

ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)
198,1
8 333,1
4 350,0

4 000,0

3 000,0

1 000,0

95 643,6

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо
заболяване и майчинство“ по приходите и
трансферите на обща сума 802 620,8 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРА НСФЕРИ –
ВСИЧКО

802 620,8

1.

802 620,8

1.1.

Осигурителни приходи
Осигурителни вноски

802 620,8

(2) Приема бюджета на фонд „Общо забол яване и майчинст во“ по разходи те и
трансферите на обща сума 892 596,9 хил. лв.,
както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1.
Разходи
1.2.
2.
2.1.

Социални помощи и обезщетения
Предоставени трансфери
На Министерството на
труда и социалната политика за Агенцията за
социално подпомагане,
съгласно чл. 26, т. 4 от
Кодекса за социално осигуряване

221 901,6

1.

Осигурителни приходи

221 501,6

1.1.

Осигурителни вноски

221 501,6

4.

Полу чени трансфери от
цен т ра л н и я бюд же т з а
държавното обществено
осигуряване

400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“
по разходите и трансферите на обща сума
324 752,1 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОД И И Т РА НСФЕРИ –
ВСИЧКО

324 752,1

1.

Разходи

324 752,1

1.2.

Социални помощи и обезщетения

324 752,1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Безработица“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

-102 850,5

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и
трансферите на обща сума 4 730 263,4 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
4 730 263,4
2.

Неданъчни приходи

12 080,0

2.1.

При ходи и доходи от
собственост

6 605,0

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 200,0

2.3.

Други приходи

275,0

3.

Внесен и Д ДС и д ру г и
данъци върху продажбите

5.

Получени допълнителни
трансфери от централния/държавния бюджет
за покриване на недостига от средства
4 719 248,4

889 796,9

-1 065,0

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите
на обща сума 75 708,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРА НСФЕРИ –
ВСИЧКО

75 708,8

1.

Разходи

75 708,8

1.3.

Прог рами, дейност и и
сл у жби по социа лното
осигуряване, подпомагане и заетостта

75 630,5

2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Общо заболяване и майчинство“,
както следва:

-89 976,1

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

892 596,9

889 796,9
2 800,0
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Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща
сума 221 901,6 хил. лв., както следва:

350,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Трудова злополука и професионална
болест“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+)

ВЕСТНИК
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Разходи за персонал

53 689,6

1.3.2.

Издръжка

15 197,4
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1.3.3.

Платени данъци, такси и административни
санкции

550,0

1.3.4.

Разходи за членски внос
и участие в нетърговски
организации и дейности

106,0

1.3.5.

Капиталови разходи

6 087,5

1.4.

Отбрана и сигурност

75,0

1.5.

Разходи за лихви

1.5.1.

1.5.2.

3,3

Разходи за лихви по заеми от банки и други
финансови институции
от чужбина

3,3

Други разходи за лихви
към местни лица

-

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен
институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

4 654 554,6

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

-4 654 554,6

Погашения по дългосрочни заеми
от банки и финансови институции
от чужбина (-)
Наличност в края на периода

-2 089,0
4 652 465,6

Чл. 9. (1) Определят се следните размери
на месечния осигурителен доход за 2016 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година
по основни икономически дейности и квалификац ионни г ру пи п рофесии съгласно
приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като
самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски
стопани и тютюнопроизводители – 300 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица, които не са упражнявали дейност през
2014 г., както и за започналите дейност през
2015 и 2016 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4,
ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за
социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен
доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.
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Чл. 10. Определя се следният минимален
размер на пенсията за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване за 2016 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 157, 44 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 161,38 лв.
Чл. 11. Определя се дневен минимален
размер на обезщетението за безработица за
2016 г. – 7,20 лв.
Чл. 12. Определя се размер на паричното
обезщетение за отглеждане на малко дете
по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално
осигуряване за 2016 г. – 340 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално
осигуряване при смърт на осигурено лице за
2016 г. – 540 лв.
Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука
и професионална болест“ по групи основни
икономически дейности за 2016 г. съгласно
приложение № 2.
Чл. 15. (1) За 2016 г. не се внасят вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на
гарантираните вземани я по чл. 22, а л. 2
и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите
при несъстоятелност на работодател я за
2016 г. – 1200 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на
Националния осигурителен институт 1,5 на
сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за
дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“
съгласно приложение № 3.
Чл. 16. Приема бюджета на Учителския
пенсионен фонд за 2016 г. съгласно приложение № 4.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение
на управителя на Националния осигурителен
институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без
да се превишава общият им размер, одобрен с
този закон, като това не се отнася за сумите
за сметка на държавния бюджет, както и за
разходи, извършвани от НОИ по силата на
други нормативни актове и проекти извън
Кодекса за социално осигуряване, които се
финансират с трансфери, непредвидени в този
закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване.
Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ
и с тях могат да бъдат превишени разходите
по бюджета на НОИ.
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(2) Паричните помощи за профилактика
и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното
обществено осигуряване, се отчитат като
трансфери.
§ 2. За 2016 г. не се отчислява общ резерв
на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 3. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44,
58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98,
104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35,
53 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 14, 22, 54, 61 и 79
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 6, ал. 9, изречение трето думите
„определения с влязъл в сила ревизионен
акт по“ се заменят с „установения от органа
по приходите при условията и по реда на“ и
думата „съответната“ се заличава.
2. В чл. 9, ал. 1, т. 4 думите „дължимите
осигурителни вноски от самоосигуряващите
се лица и от лицата по чл. 4а, ал. 1“ се заменят с „дължимите осигурителни вноски от
самоосигуряващите се лица, включително
вноските по чл. 6, ал. 9 и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1“.
3. В чл. 13в, ал. 3 думите „и не са осигурени“ се заличават.
4. В чл. 20, ал. 2, т. 1 след думите „фондовете „Пенсии“ се поставя запетая и се добавя
„фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
5. В чл. 21, т. 3 думите „и 4“ се заличават.
6. В чл. 22б се създава т. 3:
„3. помощи за профилактика и рехабилитация.“
7. В чл. 40а:
а) в заглавието след думата „документи“
се добавя „и данни“;
б) в текста преди т. 1 след думата „Документите“ се добавя „и данните“;
в) в т. 1 и 2 думите „15-о число“ се заменят
с „10-о число“.
8. В чл. 48, ал. 2:
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а) в изречение първо думите „18-те календарни месеца“ се заменят с „24-те календарни
месеца“;
б) в изречение второ думите „18 месеца“
се заменят с „24 месеца“.
9. В чл. 48б в заглавието след думата „документи“ се добавя „и данни“, след думата
„документите“ се добавя „и данните“ и думите
„15-о число“ се заменят с „10-о число“.
10. В чл. 52б в заглавието след думата „документи“ се добавя „и данни“, след думата
„документите“ се добавя „и данните“ и думите
„15-о число“ се заменят с „10-о число“.
11. В чл. 54а, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. не са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава
или не получават пенсия за осигурителен стаж
и възраст в намален размер по чл. 68а или
професионална пенсия по чл. 168;“.
12. В чл. 54г, ал. 4 след думите „с разпореждане“ се добавя „производството по
отпускането или“.
13. В чл. 54д, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България
или пенсия за старост в друга държава, или
при отпускане на пенсия за осигурителен стаж
и възраст в намален размер по чл. 68а или на
професионална пенсия по чл. 168;“.
14. В чл. 54е:
а) в ал. 3 думите „или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия
за старост в друга държава“ се заменят с „в
Република България, или пенсия за старост в
друга държава, пенсия за осигурителен стаж
и възраст в намален размер по чл. 68а или
професионална пенсия по чл. 168“;
б) в ал. 4 след думата „институт“ се добавя
„или друго длъжностно лице, определено от
ръководителя на поделението“.
15. В чл. 77 думите „ал. 3 – 6“ се заменят
с „ал. 3 – 8“.
16. В чл. 79, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„ал. 3 – 6“ се заменят с „ал. 3 – 8“.
17. В чл. 101, ал. 1, т. 4а след думите „с
друг вид пенсия“ се поставя запетая и се
добавя „включително пенсия, отпусната в
друга държава“.
18. В чл. 110, ал. 3, изречение първо след
думата „институт“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на
поделението“.
19. В чл. 117, ал. 2 думата „тримесечен“ се
заменя с „двумесечен“.
20. В чл. 129, ал. 19 думите „ал. 13, 14 и
16“ се заменят с „ал. 13, 14 и 17“.
21. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби:
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а) в т. 4 след думите „фонд „Пенсии“ се
поставя запетая и се добавя „фонд „Пенсии
за лицата по чл. 69“;
б) в т. 7 в текста преди буква „а“ думите
„т. 5“ се заменят с „т. 6“;
в) в т. 11 след думите „чл. 69а“ се поставя
запетая и се добавя „чл. 69б, чл. 69в“.
22. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22у:
„§ 22у. (1) В срок до 30 април 2016 г. министърът на здравеопазването и министърът
на труда и социалната политика представят
за обществено обсъждане концепция за усъвършенстване на медицинската експертиза и
експертизата на работоспособността и изменения в нормативната уредба на пенсиите за
инвалидност.
(2) В срок до 30 юни 2016 г. Министерският
съвет внася в Народното събрание съответните законопроекти, свързани с изменения и
допълнения в уредбата на пенсиите за инвалидност и другите права на хората с увреждания,
които произтичат от концепцията по ал. 1, в
т. ч. мерки, насочени към оптимизиране на
използването на наличния финансов ресурс за
подобряване на условията на живот на хората
с увреждания.“
§ 4. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г., Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104
от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г. и бр. 54, 61
и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 222 се създава ал. 4:
„(4) Алинея 3 се прилага и когато при
прекратяване на трудовото правоотношение
работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен
стаж и възраст в намален размер по чл. 68а
от Кодекса за социално осигуряване.“
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2. В чл. 328 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 10а:
„10а. когато на работника или служителя
е отпусната пенсия за осигурителен стаж и
възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;“
бб) досегашната т. 10а става т. 10б;
вв) създава се т. 10в:
„10в. когато трудовото правоотношение е
възникнало с работник или служител, след
като му е отпусната пенсия за осигурителен
стаж и възраст в намален размер по чл. 68а
от Кодекса за социално осигуряване;“
б) в ал. 3 след думите „ал. 1, т. 10а“ се
поставя запетая и се добавя „10б и 10в“.
§ 5. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15,
20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и
бр. 14, 24 и 54 от 2015 г.) в чл. 106 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните допълнения:
а) създава се т. 5а:
„5а. когато на държавния служител е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст
в намален размер по чл. 68а от Кодекса за
социално осигуряване;“
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „вк лючително когато е упражнил
правото си на пенсия за осигурителен стаж
и възраст в намален размер по чл. 68а от
Кодекса за социално осигуряване“.
2. Създава се ал. 3а:
„(3а) Алинея 3 се прилага и когато при
прекратяване на служебното правоотношение
държавният служител отговаря на условията
за отпускане на пенсия за осигурителен стаж
и възраст в намален размер по чл. 68а от
Кодекса за социално осигуряване.“
3. В ал. 5 думите „ал. 1, т. 6“ се заменят с
„ал. 1, т. 5а и 6“.
§ 6. Изпълнението на закона се възлага на
Националния осигурителен институт.
§ 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.
с изключение на § 3, т. 15, 16 и 20, които
влизат в сила от 15 август 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 декември 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи
професии – 2016 г. (с налагане на административно увеличение от 7,5 % за дейностите без
постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2016 г. 420,00 лв.)
ИконоПомиреден чески
нодеймер ности
(ном.
А31)

Икономически
дейности
(код по
НКИД)

Наименование
на икономическа
дейност

Рас т ен иевъдс т во,
животновъдство и
лов, спомагателни
дейности;Рибно
стопанство

Персонал,
Помозает с
Техщен
услуга
ници
адмиза наи принистра- селеложни
тивен
нието,
специаперсо- търголисти
нал
вията
и охраната

Ръководители

Специалисти

1

2

3

4

5

КвалифицираПрони раКвалифесии,
ботници фицираМанеизисв селни рашинни
кващи
ското,
ботници операспецигорско- и сродни тори и
ална
то, ловна тях
монтаж
квалиното и
занаятници
фикарибното
чии
ция
стопанство
6

7

8

9

1

А

01, 03 без
1.49

995

750

680

630

460

519

595

662

421

2

А

02

Горско стопанство

900

620

530

480

450

420

520

500

420

3

А

1,49

Отглеждане на други животни
(пчеларство)

727

682

648

570

458

458

536

458

420

4

В

05

Добив на въглища

867

710

673

484

420

420

673

611

450

06

Добив на нефт и
природен газ

833

668

650

435

435

420

600

552

435

07

Добив на метални
руди

891

741

656

471

420

420

649

560

420

08.11

Добив на строителни материали

679

534

485

500

500

420

580

534

500

08.11

Добив на декоративни скални материали

652

514

466

420

420

420

558

514

420

08.11

Добив на варовик,
суров гипс, креда,
доломит и шисти

682

537

488

423

423

420

584

537

423

08.12

Добив на трошен
камък, чакъл и
пясък

857

712

615

452

421

420

565

565

421

08.12

Добив на глина и
каолин

882

732

632

465

431

420

581

581

431

В

08.9 и 09

До би в на д ру г и
неме т а л н и мат е риали и суровини;
Спомагателни дейности в добива

685

540

490

425

425

420

587

540

425

C

Производство и
преработка на
месо; производство
на месни продукти,
10.1 без
без готови ястия;
10.12, 10.2 Преработка и консервиране на риба
и други водни животни, без готови
ястия

1430

945

755

572

427

420

612

511

420

14

C

10.12

Производство и
преработка на месо
от домашни птици

1180

980

850

600

420

450

470

620

430

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци,
без готови ястия

870

700

590

470

420

420

540

541

420

10.4

Производс т во на
растителни и животински масла и
мазнини

945

850

620

510

460

420

470

470

422

5
6
7
8

9

10
11

12

13

16

В
В
В
В

В

В
В

C

БРОЙ 98

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.5

Производс т во на
м л я ко и м леч н и
продукти

1017

671

541

550

480

422

480

480

430

C

10.6

Производс т во на
мелничарски продукти, нишесте и
нишестени про
дукти

1200

1000

950

580

440

420

650

800

450

C

Производс т во на
10.7 и 10.8 хлебни и тестени
без 10.81
изделия; Производи 10.82
ство на други хранителни продукти

800

565

560

445

420

420

455

510

425

C

10.81 и
10.82

Производс т во на
за хар; Производство на какао, шоколадови и захарни
изделия

1100

905

840

600

422

422

590

620

422

C

10.9

Производс т во на
готови х рани за
животни

1080

950

860

630

422

440

650

650

430

C

11 без
11.05,
11.06 и
11.07

Производс т во на
напитки
836

650

558

420

420

420

420

441

420

C

11.05 и
11.06

Производс т во на
пиво и малц

790

670

615

433

423

420

510

490

422

11.07

Производс т во на
беза лкохолни напитки, минерални
и други бутилирани
води

900

760

690

485

420

420

480

492

420

12

Производс т во на
тютюневи изделия

995

970

679

535

438

420

460

535

420

C

13

Производс т во на
текстил и изделия
от текстил, без облекло

950

648

620

498

420

420

420

420

420

C

14 без
14.3

Производс т во на
облекло

890

650

600

480

420

420

440

425

420

14, 3

Производс т во на
други трикотажни
изделия

960

690

650

550

420

420

450

445

425

15

Обработка на
кож и ; п р о и з в од ство на обувки и
други изделия от
обработени кож и
без косъм

872

592

576

475

420

420

420

420

420

16

Производс т во на
дървен материал и
изделия от дървен
материал и корк,
без мебели; производство на изделия
от слама и материали за плетене

580

470

460

420

420

420

440

440

420

17

Производс т во на
харти я, картон и
изделия от хартия
и картон

820

610

550

430

420

420

510

470

420

18, 58
и 59

Печатна дейност и
въ зп р оизвеж да не
на записани носители; Издателска
дейност; Производство на филми и
телевизионни предавания, звукозаписване и издаване
на музика

485

438

420

420

420

420

420

420

420

C

C

C

C

C

C

C

C, J

С Т Р.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

Производс т во на
кокс и рафинирани
нефтопродукти

1697

1261

995

728

849

420

922

931

535

837

654

478

420

420

420

471

455

420

34

C

20

Производс т во на
химични продукти

35

C

21

Производс т во на
лекарствени вещества и продукти

837

654

478

420

420

420

471

455

420

22

Производс т во на
изделия от каучук
и пластмаси

591

420

420

420

420

420

420

420

420

C

23

Производс т во на
изделия от други
немета лни минерални суровини

796

645

602

420

420

420

581

581

420

38

C

24 без
24.5

Производс т во на
основни метали

780

540

500

420

420

420

460

460

420

39

C

24.5

Леене на метали

740

540

520

420

420

420

440

440

420

40

C

25 без
25.4

Производс т во на
метални изделия,
без машини и оборудване

740

500

470

420

420

420

435

435

420

26

Производс т во на
компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти

760

660

580

420

420

420

560

540

420

C

27

Производс т во на
електрически съоръжения

760

660

580

420

420

420

560

540

420

C

Производс т во на
машини и оборудване с общо и спе28 без
циално предназна28.11; 25.4
чение; Производство на въоръжение и боеприпаси

830

570

510

420

420

420

480

470

420

C

28.11

Производс т во на
ту рбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и
мотоциклетни

950

600

600

490

420

420

520

510

420

29, 30

Производс т во на
автомобили, рем а рке т а и по л уремаркета; Производство на превозн и с р едс т ва , б е з
автомобили

980

650

570

420

420

420

580

460

420

600

475

450

420

420

420

440

440

420

36

37

41

42

43

44

45

C

C

C

46

C

31

Производс т во на
мебели

47

C

32 без
32.5,
33

Производство,
нек ласифицирано
другаде; Ремонт и
инсталиране на машини и оборудване

679

460

438

420

420

420

420

420

420

32.5

Производс т во на
медицински и зъболекарски инструменти и средства
(Дейности в зъботехническ и лаборатории)

894

671

420

420

420

420

447

503

420

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

950

750

710

440

420

420

620

590

420

35.2; 49.5

Производство и
разпределение на
газообразни горива
по га зора зп р еде лителните мрежи;
Тръбопроводен
транспорт

1406

970

922

559

485

420

674

743

485

48

49

50

C

D

D
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

35.3

Производство и
разпределение на
топлинна енергия

840

645

615

430

420

420

490

540

420

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане
и пречистване на
отпадъчни води

780

700

630

460

430

420

530

460

420

38 без
38.12 и
38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рецик лиране на материали;
Възстановяване и
д р у г и ус л у г и п о
управление на отпадъци

801

485

471

420

420

420

426

420

420

38.12 и
38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

975

810

730

600

575

420

640

600

585

41, 42 без
42.11 и
42.22, 43

С т р ои т е лс т во на
сгради; Строителство на съоръжения; Специализира н и с т рои т ел н и
дейности

760

620

600

420

420

420

580

580

420

42.11

С т р ои т е лс т во на
автомагист ра ли,
п ът и щ а и с а м о летни писти

845

670

610

445

420

420

610

610

420

42.22

С т р ои т е лс т во на
п р ен о с н и и р а з пределителни
електрически и
далекосъобщителни мрежи

670

545

515

425

420

420

420

460

420

45, 46, 47
без 46.46,
47.73,
47.74

Търговия на едро
и дребно с автомобили и мотоцикле т и, т ех н и ческо
обслужване и ремонт; Търговия на
едро, без търговията с автомобили и
мотоциклети; Търгови я на д ребно,
без т ъргови я та с
автомобили и мотоциклети

1250

1030

910

640

545

440

600

590

470

46.46,
47.73,
47.74

Търговия на едро
с фармацевтични
стоки, медицинска
техника и апаратура; Търговия на
дребно с лекарства
и други фармацевтични стоки; Търг ови я н а д р е бно
с мед и ц и нск и и
ортопедични стоки

888

563

471

420

420

420

420

440

420

I

55, 56, 79

Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска
дейност; други
дейности, свързани с пътувания и
резервации

930

800

625

505

450

420

550

560

420

H

Пътнически железопътен транспорт,
49.1, 49.2, междуселищен; То52 – само варен железопътен
за желет ранспорт; Ск лазопътен
диране на товари
транспорт и с п о м а г а т е л н и
дейности в железопътния транспорт

892

791

650

436

436

420

458

541

436

D

Е

E

E

F

F

F

G

G
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4

5

6

7

8

9

62

H

49.3, 49.4

Дру г п ът ни ческ и
су хоп ът ен т ра нспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по
преместване

63

H

50

Воден транспорт

64

H

51

Въ зд у шен т ра нспорт

1156

1062

866

539

551

420

561

624

488

H

Складиране на
52, без
товари и спомагажелезотелни дейности в
пътен
транспорта (без жетранспорт лезоп ът ен т ра нспорт)

999

936

731

446

446

420

516

446

446

65

813

626

555

420

420

420

463

463

420

973

889

759

483

427

420

492

547

427

66

H

53

Пощенски и куриерски дейности

500

490

420

420

420

420

420

420

420

67

J

60, 61

Ра дио- и телевизионна дейност;
Далекосъобщения

898

786

674

516

516

420

563

563

448

64, 65, 66

ФИН А НСОВИ
И З АС Т РА ХО ВАТ Е ЛНИ ДЕЙНОСТИ

1529

970

728

535

420

420

438

559

420

Дейности в област
та на информационните технологии;
Информационни
у с л у г и ; ОП Е РАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
ПРОФЕСИОНАЛН И Д ЕЙ НОС Т И
И Н АУ ЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;
А Д М И Н ИС Т РА ТИВНИ И СПОМ А ГАТ Е ЛНИ
ДЕЙНОСТИ

970

631

508

420

420

420

420

420

420

80

Дейности по охрана и разследване

816

570

470

420

420

420

420

420

420

72

Нау чноизследователска и развойна
дейност

648

465

420

420

420

420

420

420

420

68

69

70
71

K

62, 63,
J , L , 69, 70,
M, N 73, 74,
78, 81,

N
M

68,
71,
77,
82

72

O

84

ДЪРЖ АВНО УПРАВЛЕНИЕ

478

420

420

420

420

420

420

420

420

73

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

660

555

465

420

420

420

420

420

420

86 без
86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОП АЗВА НЕ
И СОЦ И А Л Н А
РАБОТА (без медицинска сест ра,
акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант, включително главните и
старшите); Ветеринарномедицинска
дейност

1006

643

420

420

420

447

420

420

420

86, 1

Дейност на болници (без началник
к л и н и к а /о т д е л е н ие, мед и ц и нск а
сестра, акушерка,
рехабилитатор,
фел дшер и лабо рант, включително
гла вни т е и с тар шите)

1286

950

626

503

420

470

481

481

420

87, 88

Медико-социални
грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

420

420

420

420

420

420

420

420

420

74

75

76

Q

Q

Q
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77

78

79

80

R

S, T

S, U

R

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

90, 91, 92,
93

КУЛТУРА, СПОРТ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
(за 93.12 Дейност на
спортни клубове –
без професионален
спортист във футболен клуб)

634

438

420

420

420

420

420

420

420

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на
лични и домакинск и вещ и; Дру г и
персонални услуги;
Д ЕЙ НОС Т И Н А
ДОМ А К ИНСТВА
К АТ О РА Б О Т О ДАТЕЛИ;

480

460

420

420

420

420

420

420

420

94 без
94.91, 99

Дей но с т и на ор ганизации с нестопанска цел (без
дейност на религиозни организации);
Дейности на екстериториални организации и служби

862

606

448

420

420

420

420

420

420

93,12

Дейност на спортни клубове (само
за професионален
спортист във футболен клуб)

420

420

420

420

420

420

568

81

Централен кооперативен съюз

640

560

500

82

86 без
86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИ А ЛН А РАБОТА (само за медицинска сест ра,
акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант)

671

514

425

86, 1

Дей но с т н а б олници (само за началник к линика/
отделение)

1062

86, 1

Дей но с т н а б олници (само за медицинска сест ра,
акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант)

737

682

671

83

84

85

Q

Q

Q

S

С Т Р. 2 1

94.91

Дейност на религиозни организации

420

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на
законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани
предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за
съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети
лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на
Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед №РД01-931 от
27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа
дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето є не се вземат предвид работниците и служителите, които са
общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови
правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по
негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния
съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за
професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 14
Диференцирани осигурителни вноски за
фонд „ТЗПБ“ за 2016 г.
Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

Осигурителна
вноска
(%)

ВЕСТНИК
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Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

Осигурителна
вноска
(%)

12

Производс т во на т ю т юневи
изделия

0,9

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,9

22

Производство на изделия от
каучук и пластмаси

0,9

28

Производство на машини и
оборудване, с общо и специално
предназначение

0,9

35

Производство и разпределение
на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива

0,9

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,9

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

10

Производство на хранителни
продукти

0,7

21

Производство на лекарствени
вещества и продукти

0,7

27

Производство на електрически
съоръжения

0,7

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0,7

02

Горско стопанство

1,1

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали
и суровини

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен
материал и корк, без мебели;
производство на изделия от
слама и материали за плетене

1,1

17

Производство на хартия, картон
и изделия от хартия и картон

1,1

20

Производство на химични продукти

1,1

23

Производство на изделия от
други неметални минерални
суровини

1,1

24

Производство на основни метали

1,1

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,7

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

1,1

53

Пощенски и куриерски дейности

0,7

30

Производство на превозни средства, без автомобили

1,1

60

Радио- и телевизионна дейност

0,7

31

Производство на мебели

1,1

61

Далекосъобщения

0,7

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

68

Операции с недвижими имоти

0,7

74

Други професионални дейности

0,7

38

Събиране и обезвреждане на
отпадъци; рециклиране на материали

1,1

77

Даване под наем и оперативен
лизинг

0,7

41

Строителство на сгради

1,1

79

0,7

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Специализирани строителни
дейности

1,1

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и
резервации

80

0,7

49

Сухопътен транспорт

1,1

Дейности по охрана и разследване

50

Воден транспорт

1,1

81

Дейности по обслужване на
сгради и озеленяване

0,7

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,9

84

Държавно управление

0,7

87

0,7

06

Добив на нефт и природен газ

0,9

Медико-социални грижи с настаняване

11

Производство на напитки

0,9

90

Артистична и творческа дейност

0,7
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ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

Осигурителна
вноска
(%)

Код
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

Осигурителна
вноска
(%)

91

Други дейности в областта на
културата

0,7

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

92

Организиране на хазартни игри

0,7

63

Информационни услуги

0,4

93

Спор т ни и д ру г и дейност и,
свързани с развлечения и отдих

0,7

64

0,4

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Производство на автомобили,
ремаркета и полуремаркета

0,5

Застраховане, презастраховане
и доп ъ л н и т ел но пенсион но
осигуряване

0,4

29
39

Възстановяване и други услуги
по управление на отпадъци

0,5

66

0,4

45

Търговия на едро и дребно с
автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,5

Спомагателни дейности във
финансовите услуги и застраховането

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

70

Дейност на централни офиси;
консултантски дейности в областта на управлението

0,4

51

Въздушен транспорт

0,5

73

0,4

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,5

Рекламна дейност и проучване
на пазари

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания
и анализи

0,5

94

Дейности на организации с
нестопанска цел

0,4

95

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

Ремонт на компютърна техника,
на лични и домакински вещи

0,4

72

96

Други персонални услуги

0,4

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

97

0,4

82

А дминистративни офис дейности и друго спомагателно
обсл у ж ва не на с т опа нската
дейност

0,5

Дейности на домакинства като
работодатели на домашен персонал

98

0,4

85

Образование

0,5

Недиференцирани дейности на
домакинства по производство
на стоки и услуги за собствено
потребление

86

Хуманно здравеопазване

0,5

88

Социална работа без настаняване

0,5

99

Дейности на екстериториални
организации и служби

0,5

03

Рибно стопанство

0,4

14

Производство на облекло

0,4

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия
от обработени кожи без косъм

0,4

Производство на компютърна
и ком у никационна техника,
електронни и оптични продукти

0,4

55

Хотелиерство

0,4

56

Ресторантьорство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

26

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 4
Бюджет на фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“
(в хил. лв.)
Показатели
І. ПРИХОДИ
Приходи от вноски

Бюджет
2016 г.
10 000,0
0,0

Приходи от лихви и инвестиции
в ДЦК

10 000,0

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

ІІ. РАЗХОДИ

1 833,7

Обезщетения и помощи за домакинствата

1 350,0

С Т Р.
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Разходи за гарантирани вземания
на работници и служители

ВЕСТНИК

1 350,0

БРОЙ 98
Показатели

Разходи за дейността

150,0

Други финансови услуги

Разходи за дейността, извършени по
чл. 13 ЗГВРСНР

150,0

Пенсии

Разходи за заплати и възнаграждения на персонала

25,4

Други възнаграждения и плащания
на персонала

36,8

Осигурителни вноски от работодатели

236,7

Бюджет
2016 г.
28,3
26 978,8

Пенсии от УчПФ

10 771,1

Добавки от УчПФ

16 207,7

III. ТРАНСФЕРИ
IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)
V. ФИНАНСИРАНЕ

0,0
30 728,9
-30 728,9

Суми по разчети за поети осигу
рителни вноски

0,0

8 166,3

Покупко-продажба на държавни
(общински) ценни книжа от бюджетни предприятия – нето (+/-)

-25 237,8

V. ФИНАНСИРАНЕ

-8 166,3

Покупка на държавни ценни книжа

-70 000,0

Покупка на ДЦК на първичния
пазар /-/

-19 963,3

Получени погашения по ДЦК на
първ. пазар /+/

14 067,7

Получени погашения по държавни
ценни книжа

44 762,2

Наличност по сметка от предходна
година

4 123,1

Депоз и т и и с р едс т в а по сме т ки – нето (+/-)

-5 491,1

Остатък по срочни депозити в БНБ
в началото на годината /+/

2 000,0

Наличност по сметка в началото
на периода (+)

4 279,8

Наличност по срочни депозити към
края на годината /-/

-2 000,0

Наличност по срочни депозити в
началото на периода (+)

7 000,0

Остатък към края на периода /-/

-6 393,8

Остатък в БНБ към края на периода (-)

-9 770,9

Наличност по срочни депозити в
края на периода (-)

-7 000,0

Издръжка

34,8

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК

Приложение № 4
към чл. 16
Бюджет на Учителския пенсионен фонд

Друго финансиране – нето (+/-)

0,0

7921

(в хил. лв.)
Показатели

Бюджет
2016 г.

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

57 816,9

Данъчни приходи

41 647,4

Осигурителни вноски за държавно
обществено осигуряване

41 647,4

Неданъчни приходи

16 169,5

Приходи и доходи от собственост

16 159,0

Приходи от лихви и отстъпки от
ДЦК и общински ценни книжа

16 159,0

Лихви по срочни депозити за сметка
на централния бюджет

0,0

Приходи от други лихви (по над
взети пенсии)

0,0

Глоби, с а н к ц и и и на к азат е л н и
лихви

10,0

Други приходи

0,5

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

27 088,0

Текущи разходи

27 088,0

Издръжка
Външни услуги

109,2
80,9

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република
България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу
Волен Николов Сидеров, народен представител
в 43-то Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на
Република България и чл. 35 във връзка с
чл. 9, ал. 2, т. 3 и чл. 134, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия със задача
да проучи дали са налице достатъчно данни
за извършени престъпления от общ характер по исканията на главния прокурор на
Република България от 30 ноември 2015 г. с
вх. № 527-00-9 и вх. № 527-00-10 за даване на
разрешения за възбуждане на наказателни
преследвания срещу народния представител
Волен Николов Сидеров.
2. Комисията представя доклад за дейността
си, съдържащ отделни становища и отделни
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проекти за решения по направените от главния прокурор искания.
3. Комисията се състои от 17 народни представители – по двама народни представители
от всяка парламентарна група и един народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група.
4. Избира състав на комисията:
Председател: Димитър Борисов Главчев.
Членове:
Десислава Вълчева
Атанасова,
Чавдар Георгиев Георгиев,
Атанас Зафиров Зафиров,
Четин Хюсеин Казак,
Хамид Бари Хамид,
Антони Антониев Тренчев,
Гроздан Спасов Караджов,
Христиан Радев Митев,
Емил Димитров Симеонов,
Стефан Георгиев Кенов,
Георги Александров Ковачев,
Явор Божилов Нотев,
Илиан Сашов Тодоров,
Светослав Димитров
Белемезов,
Лъчезар Стаменов Никифоров,
Ана Георгиева Баракова.
5. Временната комисия се избира за срок
от 7 дни.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 10 декември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8067

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 260
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
На г ра ж да ва м г -н Прокоп ис Па влоп улос – президент на Република Гърция, с орден
„Стара планина“ с лента за неговите изключително големи заслуги за задълбочаването и
развитието на българо-гръцките отношения.
Издаден в София на 7 декември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
8031

ВЕСТНИК
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане 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.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 17 610 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово
подпомагане на учениците от държавните
училища, финансирани от Министерството
на културата, и стипендии на учениците от
общинските училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 1485 лв.
за изплащане на стипендии, отпуснати през
2015 г., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 16 125 лв. за изплащане на стипендии и
еднократно финансово подпомагане за 2015 г.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна
програма „Обучение на кадри в областта на
изкуството и културата“ по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
(2) Със сумата 57 165 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) Със сумата 16 125 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. 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 държав-
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ния 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 министъра на културата и 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:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№
по
ред

Община

Област

Брой

Сума

1.

Пловдив

1

810

2.

Кюстендил Кюстендил

1

675

ОБЩО:

2

1485

Пловдив

8068

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2015 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на защитата на
националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения
ред“, бюджетна програма „Противодействие
на тежката и конвенционалната престъпност и
опазване на обществения ред“, с 10 797 468 лв.;
б) „Политика в областта на защитата на
границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол,
охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“,
с 67 030 лв.;
в) „Политика в областта на пожарната
безопасност и защита на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“, с 1 676 370 лв.;
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г) „Политика в областта на управлението
и координацията на системата на Министерството на вътрешните работи“ с 3 681 732 лв., в
т. ч. по бюджетна програма „Информационно
осигуряване и административно обслужване“
с 1 204 751 лв. и по бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и
квалификация“ с 2 476 981 лв.;
д) други бюджетни програми, бюджетна
програма „Убежище и бежанци“ с 393 100 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на защитата на
националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения
ред“, бюджетна програма „Противодействие
на тежката и конвенционалната престъпност и
опазване на обществения ред“, с 1 310 000 лв.;
б) „Политика в областта на защитата на
границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол,
охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“,
с 2 933 000 лв.;
в) „Политика в областта на пожарната
безопасност и защита на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“, с 41 000 лв.;
г) „Политика в областта на управлението и
координацията на системата на Министерството на вътрешните работи“ с 11 938 600 лв., в
т. ч. по бюджетна програма „Информационно
осигуряване и административно обслужване“ с 9 809 000 лв., по бюджетна програма
„Медицинско обслужване“ с 1 200 000 лв. и
по бюджетна програма „Научни изследвания
и разработки, обучение и квалификация“
с 929 600 лв.;
д) други бюджетни програми, бюджетна
програма „Убежище и бежанци“ с 393 100 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдените с чл. 12, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г. показатели по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2015 г. максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2015 г., със сумата в размер 109 624 000 лв.
и максимален размер на новите задължения
на разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2015 г., със сумата в размер 37 592 000 лв.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да извърши налагащите се от чл. 1 и 2
промени по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2015 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 76, ал. 1 и чл. 78 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8069

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2015 г., както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“ – с 9 096 500 лв., в т.ч.:
аа) по бюджетна програма „Държавен
здравен контрол“ – със 117 573 лв.;
бб) по бюджетна програма „Профилактика
и надзор на заразните болести“ – с 8 876 827 лв.;
вв) по бюджетна програма „Намаляване
търсенето на наркотични вещества“ – със
102 100 лв.;
б) „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия“ –
с 2 811 900 лв., в т.ч. по бюджетна програма
„Достъпни и качествени лекарствени продук
ти и медицински изделия“ – с 2 811 900 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“ – с 90 000 лв., в т.ч. по бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните
болести“ – с 90 000 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката
и лечението“ – с 11 014 400 лв., в т.ч.:
аа) по бюджетна програма „Осигуряване
на медицинска помощ на специфични групи
от населението“ – с 9 386 200 лв.;
бб) по бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ – с 1 628 200 лв.;
в) бюджетна програма „Администрация“ –
с 804 000 лв.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. и да уведоми за това
министъра на финансите.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8070

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2015 г. в общ размер до 387 800 хил. лв.,
разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет – до
2000 хил. лв. за персонал;
2. по бюд жета на Министерството на
външните работи – до 7000 хил. лв. за текущи
разходи, от които 500 хил. лв. за персонал;
3. по бюджета на Министерството на отбраната – до 57 200 хил. лв. за текущи разходи,
от които 48 000 хил. лв. за персонал;
4. по бюд жета на Министерството на
вътрешните работи – до 180 000 хил. лв. за
текущи разходи, от които 120 000 хил. лв. за
персонал;
5. по бюджета на Министерството на правосъдието – до 19 200 хил. лв. за персонал;
6. по бюджета на Министерството на здравеопазването – до 2000 хил. лв. за персонал;
7. по бюджета на Министерството на туризма – до 400 хил. лв. за персонал;
8. по бюд жета на Министерството на
земеделието и храните – до 4000 хил. лв. за
персонал;
9. по бюд жета на Министерст вото на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията – до 1400 хил. лв. за персонал;
10. по бюджета на Националната служба
за охрана – до 3200 хил. лв. за персонал;
11. по бюд же т а н а О м бу дс м а н а – до
100 хил. лв. за текущи разходи, от които
30 хил. лв. за персонал;
12. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ – до 110 800 хил. лв., от които 800 хил. лв.
за персонал, 83 000 хил. лв. за капиталови
разходи и 27 000 хил. лв. за субсидии за нефинансови предприятия;
13. по бюд жета на Държавна агенци я
„Технически операции“ – до 500 хил. лв. за
персонал.
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(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат разходите за персонал по бюджета на
Министерския съвет за 2015 г., както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – 1300 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на архивното
дело“, бюджетна програма „Национален архивен фонд“ – 100 хил. лв.;
3. по бюджетна програма „Администрация“ – 100 хил. лв.;
4. по д ру г и бюд же т н и п рог рам и, бю джетна програма „Други дейности и услуги“ – 500 хил. лв.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат текущите разходи по бюджета на
Министерството на външните работи за 2015 г.
по „Политика в областта на развитието на
ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските
граждани в чужбина“.
(2) Да се увеличат разходите за персонал
с 600 хил. лв. по „Политика в областта на
развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата
служба“, за сметка на намаление на разходите
по показател „Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина“ по „Политика
в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма
„Международно сътрудничество“.
(3) Със сумата в размер 6500 хил. лв. да
се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3
да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г., както
следва:
1. по „Политика в областта на отбранителните способности“ – 55 200 хил. лв., от
които 46 000 хил. лв. за персонал, в т.ч. по
бюджетни програми:
а) „Подготовка и използване на въоръжените сили“ – 53 337 хил. лв.;
б) „Военна полиция“ – 1100 хил. лв.;
в) „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“ – 140 хил. лв.;
г) „Административно управление и осигуряване“ – 623 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на съюзната
и международна сигурност“, бюджетна програма „Военна информация“ – 2000 хил. лв.
за персонал.
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(2) Да се увеличат показателите по чл. 11,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., както следва:
а) максималният размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2015 г. – 154 000 хил. лв.;
б) максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2015 г. – 54 000 хил. лв.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4
да се увеличат текущите разходи по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2015 г., както следва:
1. по „Политика в област та на защитата на нац иона лната сиг у рност, п ро т иводействие на прест ъпност та и опазване
на обществения ред“, бюджетна програма
„Противодействие на тежката и конвенционалната прест ъпност и опазване на обществения ред“ – 86 000 хил. лв., от които
80 000 хил. лв. за персонал;
2. по „Политика в областта на защитата
на границите и контрол на миграционните
процеси“, бюд жетна програма „Граничен
контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“ – 26 000 хил. лв., от които 16 000 хил. лв.
за персонал;
3. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защита на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ – 15 000 хил. лв., от които 12 000 хил. лв.
за персонал;
4. по „Политика в областта на управлението и координаци ята на системата на
Министерството на вътрешните работи“ –
53 000 хил. лв., от които 12 000 хил. лв. за
персонал, в т.ч. по бюджетни програми:
а) „Информационно осигуряване и административно обслужване“ – 48 500 хил. лв.;
б) „Мед и ц и нско обсл у ж ва не“ –
4000 хил. лв.;
в) „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“ – 500 хил. лв.
(2) В сумата по ал. 1, т. 4 са включени и
8,8 хил. лв. за разплащане на предоставени
дейности и услуги на правоимащи лица по
чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
(3) Със сумата 60 000 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 6. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се
увеличат разходите за персонал по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2015 г.,
както следва:
1. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на съдебната
власт“ – 4300 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на изпълнение
на наказанията“ – 14 900 хил. лв., в т.ч. по
бюджетни програми:
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а) „Затвори – изолация на правонарушителите“ – 10 600 хил. лв.;
б ) „С л е д с т в е н и а р е с т и и п р о б а ция“ – 4300 хил. лв.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 6 да се
увеличат разходите за персонал по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2015 г.
по „Политика в областта на диагностиката
и лечението“, бюджетна програма „Медикосоциални грижи за деца в неравностойно
положение“.
Чл. 8. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 да се
увеличат разходите за персонал по бюджета
на Министерството на туризма за 2015 г.,
както следва:
1. по „Политика в областта на устойчивото
развитие на туризма“ – 212,8 хил. лв., в т. ч.
по бюджетни програми:
а) „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ – 120,5 хил. лв.;
б) „Развитие на националната туристическа
реклама и международно сътрудничество в
областта на туризма“ – 92,3 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 187,2 хил. лв.
Чл. 9. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 8 да се
увеличат разходите за персонал по бюджета
на Министерството на земеделието и храните
за 2015 г. по „Политика в областта на земеделието и селските райони“ – 4000 хил. лв.,
в т.ч. по бюджетни програми:
1. „Научни изследвания“ – 2000 хил. лв.;
2. „Безопасност по хранителната верига“ – 2000 хил. лв.
Чл. 10. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 9 да се
увеличат разходите за персонал по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
2015 г., както следва:
1. по „Политика в областта на транспорта“,
бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ – 900 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа
експертиза“ – 500 хил. лв.
Чл. 11. (1) Увеличава разходите за персонал
с 200 хил. лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г. за сметка на
намаление на утвърдените администрирани
разходи по показател „Субсидии за нефинансови предприятия – Национален иновационен
фонд“ по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Насърчаване
на предприемачеството и иновациите“.
(2) Със сумата 200 хил. лв. да се намалят
показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
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Чл. 12. (1) Увеличава разходите за персонал
с 830 хил. лв. по бюджета на Министерството
на енергетиката за 2015 г., както следва:
1. по „Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие“ – 347,8 хил. лв., в т.ч. по бюджетни
програми:
а) „Ефективно функциониране на енерг ийни те п редп ри я т и я, инфраст ру к т у ра и
пазари“ – 186 хил. лв.;
б) „Сигурност при енергоснабдяването и
при управление на РАО и ИЕЯС“ – 44 хил. лв.;
в) „Ус т ой ч и во енерг и й но ра зви т ие“ –
105,8 хил. лв.;
г) „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства
и геоложките изследвания“ – 12 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 482,2 хил. лв.
(2) Увеличението по ал. 1 е за сметка на
намаление на разходите за издръжка и други
текущи разходи по бюджетна програма „Администрация“.
(3) Със сумата 830 хил. лв. да се намалят
показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 13. Със сумата 70 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 8, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 14. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 12
да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“, както следва:
1. по „Политика на Министерството на
земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони“ – 110 648,7 хил. лв.,
от които 648,7 хил. лв. за персонал, в т.ч. по
бюджетни програми:
а) „ Ра з ви т ие н а с е лс к и т е р а йон и “ –
83 330 хил. лв.;
б) „Селскостопанск и пазарни механизми“ – 134,6 хил. лв.;
в) „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“ – 131 хил. лв.;
г) „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“ – 27 053,1 хил. лв.;
2. по „Политика на Министерството на
земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите“, бюджетна програма
„Рибарство и аквакултури“ – 21,5 хил. лв. за
персонал;
3. по бюджетна програма „Администрация“ – 129,8 хил. лв. за персонал.
(2) Със сумата в размер 27 000 хил. лв. да се
увеличат показателите по чл. 45, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България за
2015 г.
Чл. 15. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 13
да се увеличат разходите за персонал по
бюджета на Държавна агенция „Технически
операции“ за 2015 г. по „Политика в областта

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

на прилагането на специални разузнавателни
средства“, бюджетна програма „Технически
операции“.
(2) Увеличава разходите за персонал с
500 хил. лв. за сметка на намаление на разходите за издръжка и други текущи разходи по
бюджета на Държавна агенция „Технически
операции“ за 2015 г. по „Политика в областта
на прилагането на специални разузнавателни
средства“, бюджетна програма „Технически
операции“.
(3) Със сумата 500 хил. лв. да се намалят
показателите по чл. 47, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 16. Одобрява допълнителни разходи за
2015 г. в общ размер 44 900 хил. лв., разпределени, както следва:
1. по бюд же т а н а М и н ис т ер ск и я с ъвет – 22 900 хил. лв. за текущи и капиталови
разходи, в т. ч. за плащания, свързани с
изграждането на временно възпрепятстващо
съоръжение по българо-турската граница,
за учебно-клиничната база на Медицинския
факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и за ремонтно-възстановителни дейности на Мулдавския манастир
„Св. Петка“, с. Мулдава, община Асеновград;
2. по бюджета на Министерството на финансите – 2000 хил. лв. за изплащане на левови компенсации на граждани, притежаващи
многогодишни жилищно-спестовни влогове;
3. по бюджета на Министерството на отбраната – 20 000 хил. лв. за погасяване на
просрочени задължения на Военномедицинската академия към доставчици, за издръжка
и капиталови разходи.
Чл. 17. Одобрява допълнителни трансфери
в общ размер до 39 308 хил. лв., разпределени,
както следва:
1. по бюджета на Община Велико Търново – до 991 хил. лв., от които за дофинансиране
на обект „Многофункционална спортна зала
към СОУ „Емилиян Станев“ – гр. Велико
Търново“ – до 430 хил. лв., и за допълнителни
строително-монтажни работи за обект „Реконструкция и модернизация на игралното
поле и лекоатлетическата писта на стадион
„Ивайло“ – ІІ етап“, гр. Велико Търново – до
561 хил. лв.;
2. по бюджета на Община Ново село – до
122 хил. лв. за финансиране на допълнително
възникнали дейности във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на спортен
комплекс в с. Ново село“;
3. по бюджета на Община Кюстендил – до
1700 хил. лв. за неотложен основен ремонт
на покрив на стадион „Осогово“, покрив на
„Обект 366“ и за други капиталови разходи
за основен и неотложен ремонт на обекти на
територията на общината – улици, тротоари
и общинска инфраструктура;
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4. по бюджета на Община Велинград – до
925,9 хил. лв. за реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа,
за ремонт и възстановяване на общинска пътна
мрежа, за ремонт на целодневни детски градини и за благоустройствени, отчуждителни
мероприятия и проектиране;
5. по бюджета на Община Нова Загора – до
1000 хил. лв. за финансиране на цялостен ремонт на ул. „Васил Левски“, гр. Нова Загора;
6. по бюджета на Община Сливен – до
345 хил. лв. за финансиране на обект „Основен
ремонт на сградата на читалище „Д-р Петър
Берон“, с. Тополчане, община Сливен;
7. по бюджета на Община Ихтиман – до
54,1 хил. лв. за финансиране на частична
подмяна на довеждащия водопровод в найпроблемните участъци на с. Мухово, община
Ихтиман;
8. по бюджета на Община Стара Загора – до
1500 хил. лв. за реконструкция, модернизация
и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Природоматематическа
гимназия „Гео Милев“, гр. Стара Загора;
9. по бюджета на Община Хасково – до
2000 хил. лв. за обект „Ремонтни работи на
уличната инфраструктура в град Хасково“;
10. по бюджета на Община Борино – до
250 хил. лв. за строително-монтажни работи
на канализационна мрежа на с. Буйново и на
изградена подпорна стена, за почистване на
речни корита с цел превантивни дейности,
за строителни материали и услуги за довършване на довеждащ водопровод „Караджа
дере – Борино“;
11. по бюджета на Община Смолян – до
1920 хил. лв. за довършване на ремонта и
модернизацията на покрития плувен басейн
в гр. Смолян;
12. по бюджета на съдебната власт – до
26 000 хил. лв. за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната
власт за 2015 г.;
13. чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката за Медицинския
университет – Плевен – 2500 хил. лв. за довършителни строително-монтажни работи,
оборудване и обзавеждане на изграждащия се
нов учебен корпус за нуждите на Факултета
по фармация.
Чл. 18. Разходите по чл. 16 и трансферите
по чл. 17 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по
централния бюджет за 2015 г.
Чл. 19. (1) Със сумата по чл. 16, т. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. по „Политика в областта
на осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ – 12 400
хил. лв., по „Политика в областта на правото
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на вероизповедание“, бюджетна програма
„Вероизповедания“ – 500 хил. лв., и по други бюджетни програми, бюджетна програма
„Други дейности и услуги“ – 10 000 хил. лв.
(2) Увеличава показателите по чл. 6, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2015 г. – 38 000 хил. лв.;
2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2015 г. – 18 500 хил. лв.
Чл. 20. (1) Със сумата по чл. 16, т. 2 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. по други
бюджетни програми (общо), в т. ч. бюджетна
програма „Национален компенсационен жилищен фонд“.
(2) Да се увеличи вноската в общия бюджет
на Европейския съюз по централния бюджет
за 2015 г. със сумата 18 697 лв., представляваща дължима лихва за просрочено плащане
на традиционни собствени ресурси (мита), за
сметка на бюджета на Министерството на
финансите – Агенция „Митници“.
(3) Със сумата по ал. 2 да се намалят
разходите по бюджета на Министерството на
финансите за 2015 г. по „Политика в областта
на ефективното събиране на всички държавни
приходи“, бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“.
(4) Със сумата 18 697 лв. да се намалят показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 21. (1) Със сумата по чл. 16, т. 3 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. по „Политика в
областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Медицинско осигуряване“.
(2) Увеличава показателите по чл. 11, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2015 г. – със 163 200 хил. лв.;
2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2015 г. – с 91 200 хил. лв.
Чл. 22. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 1, чл. 11, 12, 16 и чл. 17,
т. 12 и 13 да извършат произтичащите от това
постановление промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 23. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет, включително
на бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 269 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на
Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране
на разходи за данък върху добавената стойност
по одобрени за подпомагане проекти на об-
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щини по Програмата за развитие на селските
райони през 2007 – 2013 г., по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
през 2007 – 2013 г. и за преходна национална
помощ в сектор „Животновъдство“ (ДВ, бр. 78
от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В наименованието на постановлението
думите „и за преходна национална помощ в
сектор „Животновъдство“ се заличават.
2. В чл. 1:
а) в ал. 1 числото „115 000 000“ се заменя
с „5 000 000“, а думите „и за преходна национална помощ в сектор „Животновъдство“
се заличават;
б) в ал. 2 думите „и от преструктуриране
на разходи и/или трансфери по централния
бюджет за 2015 г.“ се заличават.
3. В чл. 2:
а) в т. 1 числото „86 000 000“ се заменя с
„3 000 000“;
б) точка 3 се отменя.
4. Член 3 се отменя.
§ 2. В Постановление № 311 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия (ДВ, бр. 88 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в т. 1 числото „4 545 221“ се заменя с
„4 549 389“;
б) в т. 2 числото „188 360“ се заменя със
„184 192“.
2. В приложение № 1 към чл. 1, т. 1:
а) създава се пореден № 15.2:
„
15.2. „Възстановяване на раз- О б щ и ходи за неотложни ава- н а Х а рийно-възстановителни сково
работи в района на път
H K V 22 53/ І- 8, Х аско в о – Х а р м а н л и / – Ро доп и и общ и нск и п ът
H K V 22 52/ І- 8, Х аско во – Харманли/ – Стойково – Любеново“
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“
б) на ред „Общо“ числото „4 545 221“ се
заменя с „4 549 389“.
3. В приложение № 2 към чл. 1, т. 2 – 9:
а) в пореден № 1 числото „188 360“ се заменя със „184 192“;
б) пореден № 1.2 се заличава;
в) на ред „Общо“ числото „3 234 462“ се
заменя с „3 230 294“.
§ 3. В Постановление № 154 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. (обн.,
ДВ, бр. 47 от 2015 г.; доп., бр. 57 от 2015 г.), в
чл. 1, ал. 1, т. 9 след думите „до км 6 + 000“
се добавя „и на ремонтни работи на участък
от път от км 6 + 360 до км 8 + 100“.
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§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 и 3 от
Закона за публичните финанси, чл. 361, ал. 4
от Закона за съдебната власт и чл. 1, ал. 8,
чл. 78 и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
§ 5. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет и на кметовете на
съответните общини.
§ 6. Постановлението влиза в сила на
9 декември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ВЕСТНИК
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за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната
мрежа“, „Модернизиране на системата на
професионалното образование“, „На училище
без отсъствия“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“,
одобрени с Решение № 299 на Министерския
съвет от 2015 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование

та на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в
предучилищното възпитание и подготовка и
в училищното образование“ – 4 133 918 лв.,
и бюджетна програма „Училищно образование“ – 1 551 639 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери 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.
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.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 5 685 557 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейности по националните
п рог рам и „Оп т им иза ц и я на у ч и л ищ ната
мрежа“, „Модернизиране на системата на
професионалното образование“, „На училище
без отсъствия“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“,
одобрени с Решение № 299 на Министерския
съвет от 2015 г. за одобряване на национални
програми за развитие на средното образование.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 333 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми
„С грижа за всеки ученик“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
в училище“, одобрени с Решение № 299 на
Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на
средното образование (ДВ, бр. 94 от 2015 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „4 098 818“ се заменя с „4 074 018“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) ред:

8071
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„
София област Ихтиман

„

5 390

8 470

24 800

1 540

5 390

8 470

15 400

“

б) ред последен се изменя така:
ОБЩО:

40 200

“

се изменя така:

София област Ихтиман

„

1 540

541 035

802 164

819 269

1 911 550

4 074 018

“

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

§ 2. 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.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 2
декември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по национални програми

Област

Община

1

2

Благоевград

Банско

Благоевград

Благоевград

Благоевград

НП „Оптимизация
на училищната
НП „Момрежа“, модул
дернизи„Оптимизиране
ране на
на вътрешната
системата
структура на учи- на профелищата, детските сионалноградини и само
то образостоятелните общевание“
жития“
3

4
31 500

НП „На
НП „Инучилище
формабез отционни и
съствия“,
комунимярка
кационни
„Без сво- технологии
боден
(ИКТ) в
час“
училище“
5

6

Общо

7

126

31 626

85 287

2 772

88 059

Гоце Делчев

8 557

1 135

9 692

Благоевград

Гърмен

3 314

306

3 620

Благоевград

Петрич

57 465

57 465

Благоевград

Сандански

26 782

26 782

Благоевград

Сатовча

18 164

Благоевград

Симитли

7 467

Благоевград

Хаджидимово

Благоевград

Якоруда

Бургас

Айтос

49 106

Бургас

Бургас

199 563

Бургас

Камено

Бургас

Карнобат

3 521

Бургас

Поморие

20 622

Бургас

Руен

Бургас

Созопол

Бургас

Средец

Бургас

Сунгурларе

Бургас

Царево

Bарна

Аврен

Bарна

Аксаково

Bарна

Белослав

Bарна

Варна

Bарна

Вълчи дол

900

19 064
7 467

12 304

673

12 977

7 278

574

7 852
49 106

30 327

7 125

3 192

237 015
3 192

171

3 692
20 622

1 499

140

1 639

13 563

238

13 801

152

152

3 373

3 373

10 884

10 884

803

803

10 859
193 185
1 602

724

11 583

70

70

16 424

209 609
1 602

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

1

2

Bарна

Девня

Bарна

Долни чифлик

Bарна

Дългопол

Bарна

Провадия

Bарна

Суворово

Bелико Tърново

Велико Търново

Bелико Tърново

Горна
Оряховица

Bелико Tърново

Елена

Bелико Tърново

Лясковец

Bелико Tърново

Павликени

Bелико Tърново

Полски
Тръмбеш

Bелико Tърново

Свищов

Bелико Tърново

ВЕСТНИК

3

4
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5

6

7

27 580

27 580

3 476

3 476
608

608

1 379

20 704

209

209

27 707

2 651

30 358

125 921

2 361

128 282

25 278

188

25 466

6 959

160

7 119

26 207

439

26 646

297

297

19 325

35 149

1 227

4 880

41 256

Стражица

7 955

1 249

9 800

19 004

Bидин

Белоградчик

8 451

8 451

Bидин

Брегово

3 808

3 808

Bидин

Видин

71 862

Bидин

Димово

17 143

17 143

Bидин

Кула

2 330

2 330

Bидин

Ружинци

11 376

11 376

Bраца

Борован

4 242

209

4 451

Bраца

Бяла Слатина

21 140

1 022

22 162

Bраца

Враца

102 726

7 345

110 071

Bраца

Козлодуй

39 221

1 651

40 872

Bраца

Криводол

5 456

722

6 178

Bраца

Мездра

25 063

1 598

26 661

Bраца

Мизия

322

322

Bраца

Оряхово

462

3 410

Bраца

Роман

1 519

1 519

Bраца

Хайредин

Габрово

Габрово

Габрово

Дряново

46 273

Габрово

Севлиево

2 076

Габрово

Трявна

4 467

4 467

Добрич

Балчик

32 965

32 965

Добрич

Генерал Тошево

22 002

22 002

Добрич

Добрич

Добрич

Добричка

Добрич
Добрич

2 948

753

8 125

8 125
511

122 571

72 615

511
46 273

1 084

5 004

3 160

127 575

34 045

34 045

Каварна

7 945

7 945

Тервел

8 276

8 276
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1

2

ВЕСТНИК

3

4

С Т Р. 3 5
5

6

7

Добрич

Шабла

30 252

Kърджали

Ардино

12 313

12 313

Kърджали

Джебел

20 186

20 186

Kърджали

Кирково

15 635

70

15 705

Kърджали

Крумовград

44 526

924

45 450

Kърджали

Кърджали

97 181

2 870

100 051

Kърджали

Момчилград

Kърджали

Черноочене

Kюстендил

Бобов дол

Kюстендил

Дупница

Kюстендил

Кюстендил

Kюстендил

Невестино

Kюстендил

Сапарева баня

Kюстендил

Трекляно

Ловеч

Ловеч

24 194

2 038

26 232

Ловеч

Луковит

21 554

316

21 870

Ловеч

Тетевен

12 459

917

13 376

Ловеч

Троян

12 109

1 447

13 556

Ловеч

Ябланица

Mонтана

Берковица

21 558

Mонтана

Брусарци

14 114

Mонтана

Вълчедръм

Mонтана

Вършец

Mонтана

Георги Дамяново

168

30 420

4 514

4 514

13 860

13 860
201

201

37 428

2 503

39 931

114 587

3 241

117 828

70

70

303

5 659

5 356
916

4 132

916

91

5 460

5 460

8 165

29 814
14 114

541

541

459

4 591

2 212

2 212
10 293

Mонтана

Лом

10 293

Mонтана

Монтана

15 063

Mонтана

Чипровци

12 540

12 540

Пазарджик

Белово

7 402

7 402

Пазарджик

Брацигово

6 005

238

6 243

Пазарджик

Велинград

8 404

194

8 598

Пазарджик

Пазарджик

74 279

3 229

Пазарджик

Панагюрище

5 237

355

Пазарджик

Пещера

9 632

9 632

Пазарджик

Ракитово

15 210

15 210

Пазарджик

Септември

Пазарджик

Стрелча

Перник

Брезник

Перник

Земен

Перник

Перник

Перник

Радомир

4 165

2 821

17 884

8 880

86 388
5 592

963

5 128

273

273

364

4 683

91

91

141 791

4 675

146 466

1 063

420

1 483

4 319

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

3

4

Плевен

Белене

Плевен

Гулянци

Плевен

Долна
Митрополия

Плевен

Долни Дъбник

Плевен

Левски

4 949

Плевен

Никопол

9 183

Плевен

Плевен

159 046

Плевен

Пордим

13 322

Плевен

Червен бряг

Плевен

Кнежа

Пловдив

Асеновград

Пловдив

БРОЙ 98
5

6

7

188

188

13 560
5 639

13 560
653

6 292

273

273

721

5 670
9 183

3 334

162 380
13 322

6 088

1 058
77

77

91 285

2 559

93 844

Брезово

3 520

210

3 730

Пловдив

Калояново

1 312

Пловдив

Карлово

Пловдив

Кричим

Пловдив

Лъки

6 425

Пловдив

„Марица“

2 264

399

2 663

Пловдив

Пловдив

316 827

18 898

335 725

Пловдив

Първомай

1 360

573

1 933

Пловдив

Раковски

13 733

2 289

16 022

Пловдив

„Родопи“

36 222

35

36 257

Пловдив

Садово

238

238

Пловдив

Стамболийски

21

1 261

Пловдив

Съединение

294

294

Пловдив

Хисаря

189

6 194

Пловдив

Сопот

Pазград

Завет

Pазград

Исперих

Pазград

Кубрат

Pазград

Лозница

Pазград

Разград

Pазград

Цар Калоян

8 266

8 266

Pусе

Борово

6 628

6 628

Pусе

Бяла

25 219

25 219

Pусе

Ветово

Pусе

Русе

Pусе

Сливо поле

Pусе

Ценово

Cилистра

55 208

1 240
6 005

7 146

1 312
1 556

56 764

126

126
6 425

420

420

3 150
76 832

3 150
224

77 056

315

315

1 685

589

2 274

29 318

2 393

9 720

41 431

2 158

78

2 236

83 955

5 957

89 912

369

369

27

27

Алфатар

6 127

6 127

Cилистра

Главиница

5 168

5 168

Cилистра

Дулово

4 611

4 611
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1

2

Cилистра

Силистра

Cилистра

ВЕСТНИК

3

4
58 984

С Т Р. 3 7
5

6

7

2 810

61 794

Ситово

14

14

Cилистра

Тутракан

70

70

Cливен

Котел

Cливен

Нова Загора

Cливен

Сливен

Cливен

Твърдица

Cмолян

Баните

8 571

8 571

Cмолян

Борино

8 880

8 880

Cмолян

Девин

20 933

Cмолян

Доспат

20 595

Cмолян

Златоград

329

329

Cмолян

Мадан

397

397

Cмолян

Неделино

22 859

425

23 284

Cмолян

Рудозем

20 215

555

20 770

Cмолян

Смолян

46 143

2 451

48 594

Cмолян

Чепеларе

10 252

258

10 510

София-град

Столична

750 035

30 133

Софийска област Божурище

4 505

266

4 771

Софийска област Ботевград

13 795

683

14 478

110

110

1 135

8 066

41

745

6 520

7 306

13 054

1 237

200

14 491

106 309

5 399

111 708

27 645

835

28 480

Софийска област Горна Малина
Софийска област Етрополе

6 931

Софийска област Ихтиман

14 813

Софийска област Копривщица
Софийска област Костинброд

Софийска област Самоков
Софийска област Своге
Софийска област Сливница
Братя Даскалови

Cтара Загора

Гурково

Cтара Загора

20 595

9 016

441
5 824

161

161

20 002
6 021

20 002
508

27 138
532

789 184

14 813

5 824

Софийска област Челопеч
Cтара Загора

21 581

441

Софийска област Пирдоп
Софийска област Правец

648

7 540

14 069

4 860

31 998

442

974

112

112

91

91

2 390

2 390

Гълъбово

27 008

27 008

Cтара Загора

Казанлък

63 265

Cтара Загора

2 546

65 811

Мъглиж

161

161

Cтара Загора

Николаево

161

161

Cтара Загора

Павел баня

210

16 485

Cтара Загора

Раднево

630

630

Cтара Загора

Стара Загора

127 283

6 860

134 143

Cтара Загора

Чирпан

6 409

1 526

7 935

16 275

С Т Р.
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1

2

ВЕСТНИК

3

4
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5

6

7

Tърговище

Антоново

12 934

125

13 059

Tърговище

Омуртаг

7 368

1 150

8 518

Tърговище

Опака

4 144

511

4 655

Tърговище

Попово

15 262

424

15 686

Tърговище

Търговище

61 967

3 979

65 946

Xасково

Димитровград

24 073

2 649

26 722

Xасково

Ивайловград

17 052

Xасково

Любимец

34 172

Xасково

Минерални бани

Xасково

Свиленград

Xасково

Симеоновград

Xасково

Тополовград

Xасково

Харманли

Xасково

Хасково

Шумен

Велики Преслав

Шумен

Венец

Шумен

Върбица

Шумен

Каспичан

Шумен

17 052
34 172
97

97

5 702

1 538

7 240

7 375

216

7 591

26 283

111

26 394

773

773

41 156

3 805

44 961

5 229

252

5 481

666
7 453

666
7 453

10 568

960

11 528

Никола Козлево

4 435

959

5 394

Шумен

Нови пазар

8 862

319

9 181

Шумен

Шумен

60 067

3 512

63 579

Ямбол

Болярово

63

63

Ямбол

Елхово

Ямбол

Стралджа

Ямбол

Ямбол
ОБЩО:

4 862
33 251
5 322 353

61 827

21

4 883

1 008

1 008

2 683

35 934

226 336

75 041 5 685 557
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за изменение и допълнение на Наредбата за
заплащането на правната помощ, приета с
Постановление № 4 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 59 от 2009 г., бр. 31 от 2011 г. и бр. 57
от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 9 се създават ал. 4 и 5:
„(4) При процесуално представителство
по чл. 21, т. 3 ЗПП и при реално участие на
адвоката в повече от три открити съдебни
заседания от неговото назначаване, включително в досъдебната фаза на наказателното
производство, възнаграж дението може да
бъде увеличено с до 50 на сто от максимално
предвидения размер.

(5) При процесуално представителство на
лице, срещу което са повдигнати повече от едно
обвинение, възнаграждението може да бъде
увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер за най-тежкото обвинение.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 числото „20“ се заменя с „30“.
2. В т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.
3. Създава се т. 3:
„3. за правен съвет и консултация по Националния телефон за първична правна помощ
и Регионалните центрове за консултиране –
30 лв. на час при реално дадени консултации.“
§ 3. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Възнаграждението на резервния защитник в хипотезата на чл. 94, ал. 6, изречение
първо от Наказателно-процесуалния кодекс е
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до 50 на сто от максимално предвидения размер съобразно квалификацията на деянието.
Възнаграждението на резервния защитник в
хипотезата на чл. 94, ал. 6, изречение второ
от Наказателно-процесуалния кодекс се определя като възнаграждението на служебния
защитник.“
§ 4. В чл. 22д се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За участие в съдебна фаза за одобряване
на споразумение по чл. 381 от Наказателнопроцесуалния кодекс, когато то е внесено след
изтичане на едномесечния срок по чл. 242,
ал. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс,
възнаграждението е в размерите, определени
в ал. 1.
(3) За участие в съдебна фаза за одобряване
на споразумение по чл. 384 от Наказателно-процесуалния кодекс след внасяне на обвинителен
акт възнаграждението се определя съобразно
предвиденото в наредбата възнаграждение
според квалификацията на деянието.“
§ 5. В раздел ІІІ се създава чл. 22ж:
„Чл. 22ж. При предоставена правна помощ
за изготвяне на жалба срещу постановления на
прокурора или определения и разпореждания
на съда възнаграждението е:
1. без явяване в открито заседание – от
50 до 100 лв.;
2. с явяване – 150 лв.“
§ 6. В чл. 23 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. по трудови дела за отмяна на уволнение
или за възстановяване на работа, когато искът
е предявен самостоятелно – от 50 до 100 лв.,
а по трудови дела с определен материален
интерес – от 100 до 300 лв.;
2. по дела за прекратяване на брак: по
взаимно съгласие – от 80 до 120 лв.; по исков
ред 300 лв., като при уреждане на имуществени отношения се заплаща от 100 до 300 лв.“
§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) За защита по дела с материален интерес, продължила повече от три съдебни
заседания, или когато материалният интерес
е над 10 000 лв., възнаграждението може да
бъде увеличено с до 50 на сто от максимално
предвидения размер по ал. 1.
(3) За защита по дела за делба за всяка
фаза на делбата се заплаща възнаграждение
в размер, определен по ал. 1.
(4) За представителство по граждански и
административни дела от особен представител, назначен по реда на Закона за правната
помощ в хипотезата на чл. 47, ал. 6, чл. 48,
ал. 2 и чл. 430 от Гражданския процесуален
кодекс, съдът по реда на Наредба № 1 от
9 юли 2004 г. за минималните размери на
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адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 64 от
2004 г.) определя за всяка съдебна инстанция
възнаграждението на адвоката, което не се
заплаща от бюджета на Националното бюро
за правна помощ.“
§ 8. Създават се чл. 27и – 27л:
„Чл. 27и. Възнаграждението за правна помощ по дела за признаване и изпълнение на
чуждестранно съдебно решение за издръжка
е от 100 до 400 лв.
Ч л. 27к. Въ зна г ра ж ден ие т о за п ра вна
помощ, предоставена по реда на глава осма
„Особености при предоставянето на правна
помощ при международни спорове“ на Закона
за правната помощ, е от 100 до 400 лв.
Чл. 27л. Възнаграждението за защита в производства по Закона за признаване, изпълнение
и изпращане на решения за конфискация или
отнемане и решения за налагане на финансови
санкции е от 80 до 150 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8073

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 210 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
(ДВ, бр. 63 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 1, т. 2 – 7, в
пореден номер 5.1 думите „Аварийно-възстановителни работи на Автомагистрала „Струма“,
Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“ от км
325+110 до км 325+680“ се заменят с „Укрепване на засегнат от свлачище пътен участък
от км 325+000 до км 325+400 по трасето на
Автомагистрала „Струма“, Лот 2“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8074
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.
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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.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 007 355 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за осигуряване на целодневна организация на учебния
ден на обхванатите ученици от VI клас и за
защитени училища.
(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 „Улесняване на достъпа до
образование. Приобщаващо образование“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери 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.
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

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. 1, ал. 1 от Постановление
№ 186 на Министерския съвет от 2010 г. за
осигуряване на целодневна организация на
учебния ден за учениците от I до VI клас в
държавните и общинските училища (обн.,
ДВ, бр. 71 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 40 и
106 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 17, 40 и 62
от 2013 г., бр. 47 от 2014 г. и бр. 43 и 86 от
2015 г.) и чл. 3 от Постановление № 212 на
Министерския съвет от 2008 г. за приемане
на критерии за определяне на защитените
училища в Република България и на условия
и ред за тяхното допълнително финансиране
(обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13
от 2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г. и
бр. 8 и 92 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и 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:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Трансфери по бюджетите на общините за допълнително финансиране на обхванатите ученици в
целодневна организация на учебния ден и за защитени училища за учебната 2015/2016 г.

Област

Община

Благоевград

Банско

Благоевград
Благоевград

Средства за Средства за целодневна организация на
защитени учебния ден на учениците от VІ клас за
училища
периода 15.09. – 31.12.2015 г.
(в лв.)
(в лв.)
160

Общо
средства
(в лв.)

5 834

5 994

Белица

1 261

1 261

Благоевград

3 784

3 784

Благоевград

Гоце Делчев

18 447

18 447

Благоевград

Гърмен

11 825

11 825

Благоевград

Петрич

2 996

2 996

Благоевград

Pазлог

169

3 311

3 480

Благоевград

Cандански

139

1 104

1 243

Благоевград

Cатовча

2 680

2 680

Благоевград

Cимитли

1 892

1 904

12
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Средства за Средства за целодневна организация на
защитени учебния ден на учениците от VІ клас за
училища
периода 15.09. – 31.12.2015 г.
(в лв.)
(в лв.)
143

Общо
средства
(в лв.)

Благоевград

Xаджидимово

1 261

1 404

Бургас

Aйтос

9 302

9 302

Бургас

Бургас

34 371

34 371

Бургас

Kарнобат

4 257

4 257

Бургас

Hесебър

1 892

1 892

Бургас

Поморие

2 838

2 838

Бургас

Pуен

7 726

7 726

Бургас

Cозопол

4 730

4 730

Бургас

Средец

225

1 419

1 644

Бургас

Cунгурларе

128

1 104

1 232

Bарна

Aврен

Bарна

Aксаково

Bарна

Bарна

Bарна

Девня

Bарна

Долни чифлик

Bарна
Bарна
Bарна

Cуворово

Bелико Tърново

Bелико Tърново

Bелико Tърново

Горна Oряховица

Bелико Tърново

Eлена

284

Bелико Tърново

Златарица

329

0

329

Bелико Tърново

Павликени

4 572

4 572

Bелико Tърново

Полски Tръмбеш

1 734

1 734

Bелико Tърново

Cвищов

2 680

2 680

Bелико Tърново

Cтражица

3 626

3 626

Bидин

Белоградчик

1 419

1 419

Bидин

Бойница

279

0

279

Bидин

Грамада

231

0

231

Bидин

Mакреш

270

Bидин

Pужинци

Bидин

Чупрене

Bраца
Bраца
Bраца

Bраца

Bраца

Kозлодуй

Bраца

Mизия

Bраца

Oряхово

Bраца

Pоман

Bраца

Xайредин

Габрово

Габрово

Габрово

Cевлиево

Габрово

Tрявна

Добрич

Генерал Тошево

Добрич

Добрич

788

788

7 410

7 410

23 808

23 808

1 892

1 892

1 261

1 595

Дългопол

1 419

1 419

Провадия

5 518

5 518

334

236

4 099

4 099

23 650

23 886

16 082

16 082

3 469

3 753

0

270

1 892

1 892

0

434

Борован

2 207

2 207

Бяла Cлатина

4 257

4 257

10 879

10 902

5 676

5 676

2 050

2 050

0

31

434

23

31
252

433
178

315

567

2 050

2 050

7 410

7 410

1 577

2 010

6 149

6 149

0

178

17 974

17 974
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Средства за Средства за целодневна организация на
защитени учебния ден на учениците от VІ клас за
училища
периода 15.09. – 31.12.2015 г.
(в лв.)
(в лв.)

Общо
средства
(в лв.)

1 104

1 104

0

228

Добрич

Добричка

Добрич

Kаварна

228

Добрич

Kрушари

286

Добрич

Tервел

Добрич

Шабла

244

0

244

Kърджали

Aрдино

647

1 419

2 066

Kърджали

Kирково

553

0

553

Kърджали

Kрумовград

492

0

492

Kърджали

Kърджали

827

0

827

Kърджали

Mомчилград

389

0

389

Kърджали

Черноочене

471

1 734

2 205

Kюстендил

Бобошево

197

0

197

Kюстендил

Дупница

2 996

2 996

Kюстендил

Kюстендил

3 942

3 942

Kюстендил

Pила

0

98

Kюстендил

Tрекляно

319

0

319

Ловеч

Ловеч

284

4 730

5 014

Ловеч

Луковит

3 311

3 311

Ловеч

Tетевен

684

5 834

6 518

Ловеч

Tроян

194

Ловеч

Ябланица

Mонтана

Берковица

Mонтана

Георги Дамяново

Mонтана

Лом

168

0

168

Mонтана

Mонтана

189

1 419

1 608

Mонтана

Чипровци

146

0

146

Пазарджик

Батак

337

1 577

1 914

Пазарджик

Белово

1 577

1 577

Пазарджик

Брацигово

946

946

Пазарджик

Bелинград

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Панагюрище

Пазарджик

Пещера

Пазарджик

Pакитово

Пазарджик

Cептември

Пазарджик

Сърница

364

Перник

Брезник

Перник

Земен

Перник

Kовачевци

359

Перник

Перник

Перник

Pадомир

Плевен

Долни Дъбник

Плевен

Левски

3 784

3 784

Плевен

Плевен

20 812

20 812

Плевен

Червен бряг

8 199

8 199

98

0

286

5 361

5 361

631

825

1 734

1 734

205

12 929

13 134

237

0

237

544

0

544

27 119

27 119

2 838

2 838

3 311

3 311

11 825

11 825

4 730

4 730

0

364

242

0

242

155

0

155

360

0

359

6 622

6 622

0

360

6 149

6 149
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Средства за Средства за целодневна организация на
защитени учебния ден на учениците от VІ клас за
училища
периода 15.09. – 31.12.2015 г.
(в лв.)
(в лв.)

Общо
средства
(в лв.)

Плевен

Kнежа

11 510

11 510

Пловдив

Aсеновград

20 812

20 812

Пловдив

Kалояново

1 892

1 892

Пловдив

Kарлово

5 203

5 286

Пловдив

Кричим

6 307

6 307

Пловдив

Лъки

1 734

1 776

Пловдив

„Mарица“

2 050

2 050

Пловдив

Пловдив

70 162

70 162

Пловдив

Първомай

8 356

8 745

Пловдив

Pаковски

1 261

1 261

Пловдив

„Pодопи“

8 041

8 041

Пловдив

Cадово

2 523

2 523

Пловдив

Стамболийски

2 838

2 838

Пловдив

Xисаря

0

180

Пловдив

Куклен

3 626

3 626

Pазград

Завет

5 834

5 834

Pазград

Kубрат

3 784

3 784

Pазград

Pазград

4 257

4 257

Pазград

Цар Калоян

5 045

5 045

Pусе

Борово

1 419

1 419

Pусе

Бяла

1 104

1 104

Pусе

Bетово

4 730

4 730

Pусе

Pусе

29 168

29 168

Cилистра

Aлфатар

0

10 633

Cилистра

Дулово

4 099

4 099

Cилистра

Cилистра

5 676

5 676

Cилистра

Cитово

2 050

17 156

Cилистра

Tутракан

2 050

2 050

Cливен

Kотел

6 937

6 937

Cливен

Hова Загора

Cливен

Cливен

Cливен

Tвърдица

Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян

83
42

389

180

10 633

15 106

6 464

6 464

420

8 987

9 407

98

0

98

Баните

328

0

328

Борино

680

0

680

Девин

1 383

3 153

4 536

Доспат

1 270

3 311

4 581

Златоград

529

4 730

5 259

Mадан

754

315

1 069

Cмолян

Hеделино

295

0

295

Cмолян

Pудозем

143

0

143

Cмолян

Cмолян

931

19 708

20 639

Cмолян

Чепеларе

591

0

591

София-град

Столична община

249

99 803

100 052

С Т Р.
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Област

Община

София област

Антон

София област

Ботевград

София област

Горна Mалина

София област

Долна баня

София област

Eлин Пелин

София област
София област
София област

Kопривщица

София област

Kостинброд

София област

Мирково

София област
София област

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

Средства за Средства за целодневна организация на
защитени учебния ден на учениците от VІ клас за
училища
периода 15.09. – 31.12.2015 г.
(в лв.)
(в лв.)
11 583

Общо
средства
(в лв.)

1 577

13 160

4 099

4 099

0

325

3 153

3 153

3 311

3 584

Eтрополе

5 991

5 991

Ихтиман

3 626

3 626

1 734

1 759

1 577

1 577

131

1 261

1 392

Правец

264

5 676

5 940

Cамоков

144

5 203

5 347

София област

Cвоге

582

3 311

3 893

София област

Cливница

1 734

1 734

София област

Чавдар

946

1 180

Cтара Загора

Гълъбово

1 261

1 261

Cтара Загора

Kазанлък

6 622

6 622

Cтара Загора

Oпан

Cтара Загора

Павел баня

Cтара Загора

Cтара Загора

Cтара Загора

Чирпан

Tърговище

Aнтоново

Tърговище
Tърговище
Tърговище

Попово

Tърговище

Tърговище

Xасково

Димитровград

Xасково

Ивайловград

Xасково

Любимец

Xасково

Mаджарово

173

Xасково

Xарманли

Xасково

Xасково

Шумен
Шумен

325
273

25

234

61

0

61

1 577

1 577

13 086

13 086

3 942

3 942

0

587

Oмуртаг

1 577

1 577

Oпака

4 572

4 572

587

413

631

1 044

14 032

14 032

3 153

3 153

661

0

661

180

0

180

0

173

2 365

2 365

10 879

10 879

Bенец

2 523

2 523

Bърбица

1 419

1 419

Шумен

Kаспичан

2 838

2 838

Шумен

Hикола Kозлево

1 419

1 419

Шумен

Hови пазар

4 099

4 099

Шумен

Cмядово

0

322

Шумен

Шумен

5 203

5 203

Ямбол

Eлхово

314

788

1 102

Ямбол

Cтралджа

153

4 099

4 252

Ямбол

Ямбол

10 564

10 564

ОБЩО:
8106

322

64 038

943 317 1 007 355
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

Приложение
към чл. 1, ал. 1

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2015 г. в размер
4 000 000 лв. за компенсиране стойността на
безплатния превоз на децата и учениците до
16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона
за народната просвета съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2015 г. в
размер 3 500 000 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 „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“ по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2015 г. в размер 500 000 лв.
(3) Допълнителните размери по ал. 2 се
предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет под формата на целеви
трансфери, от които 500 000 лв. са за сметка
на намаление на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
(4) Със сумата 500 000 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. 88, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и 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:
Веселин Даков

Област

Община

Средства за компенсиране стойността на безплатния превоз на децата и учениците до
16-годишна възраст
1 089
5 054

Благоевград
Благоевград

Банско
Белица

Благоевград

Благоевград

25 957

Благоевград

Гоце Делчев

4 854

Благоевград

Гърмен

5 719

Благоевград

Кресна

5 207

Благоевград

Петрич

31 453

Благоевград

Разлог

5 328

Благоевград

Сандански

23 883

Благоевград

Сатовча

7 980

Благоевград

Симитли

13 247

Благоевград

Струмяни

2 193

Благоевград

Хаджидимово

7 978

Благоевград

Якоруда

7 691

Бургас

Айтос

43 893

Бургас

Бургас

6 015

Бургас

Камено

7 266

Бургас

Карнобат

50 236

Бургас

11 699

Бургас

Малко
Търново
Несебър

Бургас

Поморие

4 605

Бургас

Приморско

6 574

Бургас

Руен

15 774

Бургас

Созопол

7 867

Бургас

Средец

9 839

Бургас

Сунгурларе

22 243

Бургас

Царево

11 122

Варна

Аврен

19 898

Варна

Аксаково

8 151

Варна

Белослав

6 869

Варна

Бяла

8 925

Варна

Варна

10 396

Варна

Ветрино

13 944

Варна

Вълчи дол

27 170

Варна

Девня

Варна

13 094

Варна

Долни
чифлик
Дългопол

Варна

Провадия

19 636

Варна

Суворово

2 530

Велико
Търново

Велико
Търново

10 854

7 213

940

22 690

С Т Р.
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Област

ДЪРЖАВЕН

Община

Средства за компенсиране стойността на безплатния превоз на децата и учениците до
16-годишна възраст
15 979

Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Видин

Горна
Оряховица
Елена

Белоградчик

7 013

Видин

Брегово

8 986

Видин

Видин

71 619

Видин

Грамада

281

Видин

Димово

Видин

Кула

Видин

Макреш

6 675

Видин

Ново село

3 637

Видин

Ружинци

8 380

Видин

Чупрене

7 140

Враца

Борован

11 537

Враца

Бяла Слатина

18 247

Враца

Враца

41 613

Враца

Козлодуй

5 118

Враца

Криводол

20 555

Враца

Мездра

18 850

Враца

Мизия

5 280

Враца

Оряхово

5 445

Враца

Роман

9 239

Враца

Хайредин

15 130

Габрово

Габрово

14 745

Габрово

Дряново

8 855

Габрово

Севлиево

30 475

Габрово

Трявна

2 924

Добрич

Балчик

25 655

Добрич

25 709

Добрич

Генерал
Тошево
Добричка

46 187

Добрич

Каварна

12 817

ВЕСТНИК

Област

БРОЙ 98

Община

Средства за компенсиране стойността на безплатния превоз на децата и учениците до
16-годишна възраст
14 012

Добрич

Крушари

Добрич

Тервел

14 505

Добрич

Шабла

7 461

Кърджали

Ардино

22 440

Кърджали

Джебел

14 894

Кърджали

Кирково

73 977

Кърджали

Крумовград

62 159

Кърджали

Кърджали

134 397

Кърджали

Момчилград

59 593

Кърджали

Черноочене

31 900

Кюстендил

Бобов дол

10 313

Кюстендил

Бобошево

4 739

Кюстендил

Дупница

20 557

Кюстендил

Кочериново

7 242

Кюстендил

Кюстендил

63 750

Кюстендил

Невестино

5 206

Кюстендил

Рила

1 112

Кюстендил

Сапарева
баня

4 743

22 768

Кюстендил

Трекляно

1 983

3 973

Ловеч

Априлци

6 628

Ловеч

Летница

4 212

Ловеч

Ловеч

41 707

Ловеч

Луковит

17 993

Ловеч

Тетевен

9 785

Ловеч

Троян

24 862

Ловеч

Угърчин

13 301

Ловеч

Ябланица

20 608

Монтана

Берковица

8 069

Монтана

Бойчиновци

13 314

Монтана

Брусарци

7 240

Монтана

Вълчедръм

6 084

Монтана

Вършец

11 782

Монтана

Георги
Дамяново

3 874

Монтана

Лом

43 639

Монтана

Медковец

11 570

Монтана

Монтана

40 756

Монтана

Чипровци

5 132

Монтана

Якимово

9 171

Пазарджик

Белово

5 931

Пазарджик

Брацигово

1 521

Пазарджик

Велинград

16 906

17 735

Златарица

11 451

Лясковец

11 707

Павликени

26 063

Полски
Тръмбеш
Свищов

14 079

Стражица

20 938

Сухиндол

9 852

31 655

БРОЙ 98
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ДЪРЖАВЕН

Община

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Средства за компенсиране стойността на безплатния превоз на децата и учениците до
16-годишна възраст
5 277

Разград

Кубрат

Област

Община

Средства за компенсиране стойността на безплатния превоз на децата и учениците до
16-годишна възраст
10 899

Пазарджик

Лесичово

Пазарджик

Пазарджик

11 949

Разград

Лозница

32 743

Пазарджик

Панагюрище

13 852

Разград

Разград

30 331

Пазарджик

Пещера

3 121

Разград

Самуил

18 837

Пазарджик

Ракитово

694

Разград

Цар Калоян

Пазарджик

Септември

17 608

Русе

Борово

3 690

Пазарджик

Стрелча

9 021

Русе

Бяла

17 419

Пазарджик

Сърница

4 064

Русе

Ветово

6 264

Перник

Брезник

4 480

Русе

Две могили

18 636

Перник

Земен

4 808

Русе

Иваново

6 434

Перник

Ковачевци

4 194

Русе

Русе

24 345

Перник

Перник

29 123

Русе

Сливо поле

17 788

Перник

Радомир

14 621

Русе

Ценово

2 350

Перник

Трън

2 818

Силистра

Алфатар

7 987

Плевен

Белене

5 121

Силистра

Главиница

23 545

Плевен

Гулянци

15 733

Силистра

Дулово

44 091

Плевен

18 239

Силистра

Кайнарджа

18 613

Силистра

Силистра

27 742

Силистра

Ситово

6 406

Плевен

Долна
Митрополия
Долни
Дъбник
Искър

Силистра

Тутракан

37 065

Плевен

Левски

10 681

Сливен

Котел

14 316

Плевен

Никопол

15 751

Сливен

Нова Загора

29 854

Плевен

Плевен

11 119

Сливен

Сливен

25 595

Плевен

Пордим

15 108

Сливен

Твърдица

2 859

Плевен

Червен бряг

24 913

Смолян

Баните

13 132

Плевен

Кнежа

1 198

Смолян

Борино

869

Пловдив

Асеновград

11 746

Смолян

Девин

5 561

Пловдив

Брезово

20 393

Смолян

Доспат

2 031

Пловдив

Калояново

16 137

Смолян

Златоград

4 122

Пловдив

Карлово

35 958

Смолян

Мадан

26 909

Пловдив

Кричим

515

Смолян

Неделино

9 867

Пловдив

Лъки

Смолян

Рудозем

12 343

Пловдив

„Марица“

16 814

Смолян

Смолян

8 917

Пловдив

Първомай

11 566

Смолян

Чепеларе

4 179

Пловдив

Раковски

9 794

София-град

Столична
община

8 529

Пловдив

„Родопи“

2 090

София-област Божурище

11 772

Пловдив

Садово

13 842

София-област Ботевград

10 584

Пловдив

Съединение

15 970

София-област Годеч

5 574

Пловдив

Хисаря

22 247

Куклен

48

София-област Горна
Малина

22 391

Пловдив
Пловдив

Сопот

22 909

София-област Долна баня

1 030
9 997
8 312

Плевен

11 873
5 300

962

Разград

Завет

4 053

София-област Драгоман

Разград

Исперих

22 072

София-област Елин Пелин

386
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Средства за компенсиране стойността на безплатния превоз на децата и учениците до
16-годишна възраст
9 728

Шумен

Венец

София-област Златица

5 150

Шумен

Върбица

13 561

София-област Ихтиман

11 552

Шумен

Каолиново

12 499

София-област Костенец

1 045

Шумен

Каспичан

10 817

София-област Костинброд

14 655

Шумен

11 874

София-област Мирково

7 522

София-област Пирдоп

7 645

Шумен

Никола
Козлево
Нови пазар

София-област Правец

2 121

Шумен

Смядово

4 693

София-област Самоков

20 437

Шумен

Хитрино

12 796

София-област Своге

28 134

Шумен

Шумен

26 069

София-област Сливница

2 055

Ямбол

Болярово

11 346

София-област Челопеч

4 387

Ямбол

Елхово

17 885

Стара Загора Братя
Даскалови

13 593

Ямбол

Стралджа

17 946

Ямбол

„Тунджа“

43 889

Стара Загора Гурково

7 818

Ямбол

Ямбол

11 143

Стара Загора Гълъбово

15 697

Стара Загора Казанлък

18 612

Общо:
8107

Стара Загора Мъглиж

4 239

Стара Загора Николаево

5 112

Стара Загора Опан

8 481

Стара Загора Павел баня

8 278

Стара Загора Раднево

39 710

Стара Загора Стара Загора

25 172

Стара Загора Чирпан

22 590

Търговище

Антоново

15 697

Търговище

Омуртаг

52 116

Търговище

Опака

2 794

Търговище

Попово

37 323

Търговище

Търговище

49 657

Хасково

Димитровград

37 777

Хасково

Ивайловград

15 633

Хасково

Любимец

11 373

Хасково

Маджарово

11 509

Хасково

Минерални
бани

5 791

Хасково

Свиленград

35 079

Хасково

Симеоновград

7 403

Хасково

Стамболово

22 465

Хасково

Тополовград

12 576

Хасково

Харманли

24 382

Хасково

Хасково

38 688

Шумен

Велики
Преслав

6 007

Област

Община

София-област Етрополе

Област

Община

Средства за компенсиране стойността на безплатния превоз на децата и учениците до
16-годишна възраст
17 614

21 313

4 000 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по бюджета
на Министерството на енергетиката за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политика/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на енергетиката за 2015 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 305 025 лв.;
2. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
Пол и т и к а в облас т та на ус т ой ч и во т о и
конкурентоспособно енергийно развитие с
305 025 лв., като:
а) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Ефективно функциониране
на енергийните предприятия, инфраструктура
и пазари“ с 262 140 лв.;
б) у вел и ча ва у т върден и т е разход и по
бюджетна програма „Устойчиво енергийно
развитие“ със 179 715 лв.;
в) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЯЕС“
със 118 910 лв.;
г) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Подобряване на процесите
на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“
със 17 920 лв.

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. Министърът на енергетиката да
извърши произтичащите от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 1 и 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на енергетиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2015 г. за осигуряване на
финансиране за приключването на договори
по Проект ИСПА 2003/BG/16/P/PE/019 – „Регионален център за управление на отпадъците – гр. Кърджали“, съфинансиран от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО)
1164/94 от 16 май 1994 г. и управляван от
Министерството на околната среда и водите
и Община Кърджали
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
по бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2015 г. в размер 3 027 496 лв.,
необходими за финансиране приключването
на договори по Проект ИСПА 2003/BG/16/P/
PE/019 – „Регионален център за управление
на отпадъците – гр. Кърджали“, съфинансиран
от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета
(ЕО) 1164/94 от 16 май 1994 г. и управляван от
Министерството на околната среда и водите и
Община Кърджали, съгласно приложението.
(2) Трансферите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените за целта средства по
централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Министърът на околната среда и
водите да извърши налагащите се от чл. 1,
ал. 1 промени по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 11
декември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
№ С п ра вк а за необхо - В лв.
Предлод и м и т е с р едс т ва за с ДДС жение за
2015 г. за п ри к л ючпрехвърляване на Проект 2003/
не на суми
BG/16/Р/РЕ/019 „Рецелево към
г иона лен цен т ър за
общините
управление на отпадъците – гр. Кърджали”, по КФ (Регламент
1164/94)
1.

2.

3.

4.

Ло т 1. Р е г и о н а л е н
цен т ър з а у п ра в ле ние на отпа дъците
(РЦУО) – Кърджали,
и седем претоварни
станции

1 486 722,00

Ло т 2. За к ри ва не и
рекултивация на осем
те стари сметища в
Ардино, Черноочене,
Джебел, Ивайловград,
Кърджали, К ирково,
Кру мовг рад и Момчилград

1 440 000,00

Строителен надзор на
Ло т 2. За к ри ва не и
рекултивация на осем
те стари сметища в
Ардино, Черноочене,
Джебел, Ивайловград,
Кърджали, К ирково,
Кру мовг рад и Момчилград

60 000,00

Ст рои телен на дзор
на Лот 1. Регионален
цен т ър з а у п ра в ле ние на отпа дъците
(РЦУО) – Кърджали,
и седем претоварни
станции

40 774,00

ОБЩО:
8109

3 027 496,00
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОГОВОР

за екстрадиция между правителството на
Република България и правителството на
Съединените американски щати (подписан на
19 септември 2007 г., в сила от 21 май 2009 г.,
обнародван в ДВ, бр. 51 от 2009 г.)
№ 04-09-101
		
		
		
		
		

ДО
ПОСОЛСТВОТО НА
СЪЕДИНЕНИТЕ
АМЕРИКАНСКИ
ЩАТИ
СОФИЯ

Министерството на външните работи на
Република България поднася своите почитания на Посолството на Съединените американски щати в София и има честта да го
уведоми, че в българския текст на Договора
за екстрадиция между Правителството на
Република България и Правителството на
Съединените американски щати, подписан на
19 септември 2007 г. в София, на български
и английски език, в сила от 21 май 2009 г.,
освен двете технически грешки, коригирани
чрез размяната на ноти на Министерството
на външните работи № 04-09-288 от 24 януари
2008 г. и на уважаемото Посолство № 058
от 29 февруари 2008 г., е допусната и друга
техническа грешка, а именно:
В българския текст на Договора в член 8
(Процедура по екстрадицията и необходими
документи – Extradition Procedures and Required
Documents), ал. 2 е пропуснат текстът на
разпоредбата, съдържаща се в член 8, ал. 2,
буква (d) на английския му текст, по-точно:
„the text of the law or laws describing any time
limit on the prosecution or execution of a penalty
and a statement describing the application of such
law or laws to the offense for which extradition
is sought; and“.
Във връзка с това българската страна
предлага горецитираната техническа грешка в българския текст на Договора да бъде
отстранена чрез размяната на ноти между
Страните, съгласно чл. 79, 1/b/ на Виенската
конвенция за правото на договорите от 23
май 1969 г., като в българския текст на член
8, ал. 2 бъде включена, като нова буква (г)
следната разпоредба: „(г) текста на закона или
законите относно давността за наказателното

ВЕСТНИК
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преследване, за изпълнение на наказанието
и изявление, описващо прилагането на този
закон или закони спрямо престъплението,
за което се иска екстрадицията: и“. По този
начин се променя и поредността при изброяването в ал. 2 на член 8: разпоредбата в
досега съществуващата буква (г) преминава
в буква (д).
В случай че уважаемото Посолство изрази
съгласие с предложението на Министерството
на външните работи на Република България,
тази нота и нотата-отговор от страна на Съединените американски щати ще представляват
корекция на допуснатата техническа грешка
в член 8, ал. 2 на българския текст на Договора за екстрадиция между Правителството
на Република България и Правителството на
Съединените американски щати, като двете
ноти бъдат считани за неразделна част от
Договора.
Министерството на външните работи на
Република България се ползва от случая да
поднови пред Посолството на Съединените
американски щати в София уверенията в
отличната си към него почит.
София, 31 юли 2015 г.
№ 280
Посолството на Съединените американски
щати поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република
България и има честта да се позове на дип
ломатическа нота 04-09-101 от 31.07.2015 г.,
с която се предлага поправка в Договора
за екстрадиция между Съединените щати и
България (Договорът), подписан в София на
19.09.2007 г. и влязъл в сила на 21.05.2009 г.
Посолството има честта да информира Министерството, че предложението, съдържащо
се в нотата на Министерството, е приемливо
за правителството на Съединените американски щати и да потвърди, че нотата на Министерството и настоящата нота-отговор ще
представляват поправка в българския текст
на Договора, която се смята за приложима
от датата на влизане в сила на Договора и
ще стане неотменима част от Договора.
Посолството на Съединените американски
щати в София се ползва от случая да поднови
пред Министерството на външните работи на
Република България уверенията си в отличната си към него почит.
Посолство на Съединените американски щати,
София, 2 октомври 2015 г.
8020
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КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН
НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ
ОДИТОРИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
(обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2013 г., бр. 15, 56 и 71 от 2014 г., бр. 20 и
66 от 2015 г.)
§ 1. Създава се нов чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Когато поради обективна
невъзможност член на комисията не може
да присъства на заседание, същият може да
поиска да участва в заседанието дистанционно. Дистанционното участие в заседание се
провежда чрез видеоконференция, базирана
на интернет технология.
(2) Членът на комисията, който не може
да присъства на заседанието, уведомява писмено за това председателя и прави искане за
дистанционно участие чрез видеоконференция.
(3) Администрацията на комисията осигурява на председателя и на членове на комисията,
които присъстват на заседанието, техническите
условия за провеждане на видеоконферентната
връзка с отсъстващия член.
(4) Заседанието се открива, след като
председателят на комисията се увери, че е
налице видео- и аудиовръзка за участие на
неприсъстващия член на комисията чрез видеоконференция.
(5) Неприсъстващият член е длъжен сам
да си осигури техническата възможност за
участие във видеоконферентната връзка.
(6) При дистанционно участие в заседание
председателят и членовете на комисията имат
същите права и задължения, както и при
присъствено участие в заседание.“
§ 2. В чл. 18, ал. 1 се създава ново изречение:
„В случаите, когато в заседание председателят или някой от членовете са участвали
дистанционно чрез видеоконференция, това
се записва изрично в протокола.“
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби § 1 се изменя така:
„§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 35г, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит на заседание на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори,
проведено на 6.07.2012 г., и изменен с Решение
№ 66 на КПНРО от заседание, проведено на
12.03.2013 г., Решение № 25 на КПНРО от
заседание, проведено на 11.02.2014 г., Решение
№ 80 на КПНРО от заседание, проведено на
25.06.2014 г., Решение № 96 на КПНРО от
заседание, проведено на 12.08.2014 г., Решение
№ 31 на КПНРО от заседание, проведено на
24.02.2015 г., с Решение № 132 на КПНРО
от заседание, проведено на 10.08.2015 г., и
с Решение № 172 на КПНРО от заседание,
проведено на 10.11.2015 г.“
Председател:
Ваня Донева
8012
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 11
от 9 декември 2015 г.

за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса
Чл. 1. (1) Пакетът медицинска помощ,
гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса е основен и допълнителен и съдържа здравни дейности, услуги и
стоки, определени по вид и обхват, по отделни
медицински специалности, по заболявания
или групи заболявания съгласно приложения
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
(2) Дейностите от основния пакет по ал. 1
се планират за изпълнение без отлагане във
времето и се осъществяват по определен
диагностично-лечебен план, в съответствие
с медицинските показания, необходимостта
от подготовка на пациента, овладяване или
стабилизиране на неговото състояние или
провеждане на други мероприятия във връзка
с негови придружаващи заболявания.
(3) Дейностите от допълнителния пакет по
ал. 1 в зависимост от състоянието на пациента
по медицинска преценка могат да бъдат планирани за изпълнение или преоценка с отлагане
във времето, но за не повече от два месеца.
Чл. 2. В случай, че към момента на приключване на дейностите по амбулаторните
процедури по приложение № 7, с изключение на амбулаторни процедури № 5, 30, 31
и 38, се установи от медицински специалист
необходимост от наблюдение на пациента в
стационарни условия с цел предотвратяване
на медицински риск от усложнения в резултат
на проведената амбулаторна процедура, той
може да бъде хоспитализиран по клинична
пътека с наименование и съдържание съгласно
приложение № 10, но за период не по-дълъг
от 48 часа.
Чл. 3. Клинична пътека с договорен с
националния рамков договор за медицинските дейности минимален престой до 3 дни
може да бъде изпълнена и приключена като
амбулаторна процедура с наименование и
съдържание съгласно приложение № 11, в
случай че в рамките на не по-малко от 12
часа от престоя на пациента в лечебното заведение по клиничната пътека по отношение
на него са изпълнени всички задължителни
дейности и са налице всички условия за дехоспитализация, определени с националния
рамков договор, и е налице писмена оценка
от лекар за липсата на медицински риск за
пациента от приключването на дейността по
клиничната пътека.
Чл. 4. За заболяванията съгласно приложение № 12 се осигурява комплексно лечение
(осигурява се всяка една отделна част от
цялостния процес на лечение).
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Чл. 5. Противот у морните лекарствени
продукти, осигуряващи основното лечение
при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в съответствие с
у твърдените фармако-терапевтични ръководства, необходимите еритро-, тромбо- и
гранулоцитни колонистимулиращи фактори,
имуноглобулините, имуносупресивната терапия и хелиращата терапия, бифосфонатите и
другите лекарствени продукти, повлияващи
костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното
заболяване и лечение, са включени в пакета
дейности по системно лекарствено лечение на
злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания в условията на болнична
медицинска помощ.
Допълнителни разпоредби
§ 1. „Клинична пътека“ е система от определени с националния рамков договор за
медицинските дейности изисквания и указания
за поведение на различни видове медицински
специалисти при изпълнението на определени
по вид и обхват дейности по отношение на
пациенти със заболявания, изискващи хоспитализация и непрекъснат болничен престой
не по-кратък от 48 часа.
§ 2. „Клинична процедура“ е система от
определени с националния рамков договор за
медицинските дейности изисквания и указания
за поведение на различни видове медицински
специалисти в специализирани структури на
лечебни заведения за болнична помощ при
изпълнението по отношение на пациента
на определени по вид и обхват дейности самостоятелно и/или преди, по време на или
след болнично лечение по клинична пътека.
Клиничната процедура е с продължителност
до 24 часа.
§ 3. „Амбулаторна процедура“ е система от
определени с националния рамков договор за
медицинските дейности изисквания и указания
за поведение на различни видове медицински
специалисти при изпълнението на определени
по вид и обхват дейности в лечебни заведения
за болнична помощ, комплексни онкологични
центрове, центрове за кожно-венерически заболявания и лечебни заведения за извънболнична
помощ с легла, съответно с диализни постове
(диализни места), по отношение на пациенти,
чието състояние не налага непрекъснат престой в лечебното заведение.
§ 4. „Дежурен кабинет“ е структура на
лечебно заведение за болнична помощ и на
лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква
„б“ и т. 2, букви „б“, „в“ и „г“ от Закона за
лечебните заведения, както и организирана на
функционален принцип на базата на сключен
договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения дейност на най-малко две
лечебни заведения за първична медицинска
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помощ, в която лекари със специалност по
обща медицина, с друга специалност или по
изключение без специалност оказват между
20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните
дни и денонощно през почивните и празничните дни медицинска помощ на здравноосигурените лица по повод остри и изострени
хронични заболявания и състояния, при които
медицинската помощ не може да бъде отложена във времето с цел да бъде изпълнена
в рамките на утвърдения работен график на
лекаря в първичната извънболнична медицинска помощ.
Заключителни разпоредби
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и отменя Наредба № 40 от 2004 г. за
определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61
и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от
2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г., бр. 49, 52 и
97 от 2011 г., бр. 99 и 100 от 2012 г., бр. 31 от
2013 г.; изм. с Определение № 3731 от 2013 г.
на ВАС – бр. 32 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111
от 2013 г.; изм. с Решение № 10580 от 2013 г.
на ВАС – бр. 12 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 15,
95 и 106 от 2014 г., бр. 32 от 2015 г.; изм. с
Решение № 12652 от 2014 г. на ВАС – бр. 51
от 2015 г.).
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 април
2016 г.
Министър:
Петър Москов
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
Първична извънболнична медицинска
помощ
I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване на пациента със структурата,
организацията и работния график на лечебното
заведение за първична извънболнична медицинска помощ и квалификацията на медицинските
специалисти.
2. Запознаване на пациента със съдържанието
на промотивните, превантивните, профилактичните, диагностично-лечебните и рехабилитационните дейности, предлагани от лечебното
заведение, и начина за тяхното ползване, в това
число със:
2.1. вида и честотата на профилактичните
прегледи и изследвания и отговорността при
неявяване на профилактичен преглед;
2.2. изпълнението на имунизационния календар и отговорността при неимунизиране;
2.3. начина за заявяване на първичен преглед
по конкретен медицински проблем, в т.ч. за
посещение в дома;
2.4. начина за диспансеризация при наличие
на заболяване, подлежащо на диспансеризация;
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2.5. начина за насочване към лекар-специалист в извънболничната медицинска помощ и
медико-диагностично изследване;
2.6. начина за насочване към болнично лечение;
2.7. дейностите, за които се заплаща, размера
на дължимите суми, реда и начина на заплащане
и за издаване на документ за извършено плащане;
2.8. достъпа на пациента до медицинска помощ извън обявения работен график.
3. Запознаване на пациента с неговите права
и задължения.
4. Запознаване на пациента с възможността
за достъп до електронното му здравно досие.
II. Промоция на здравето
1. Здравно възпитание:
1.1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето,
развитие на позитивни здравни характеристики
и утвърждаване на положителни здравни навици
и жизнени умения, в това число здравословно
хранене, двигателна активност, режим на труд
и почивка и други;
1.2. запознаване с рисковите фактори за
социа лно значимите забол явани я и вредата
от нездравословните навици – тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол, наркотични вещества,
ниска двигателна активност, нездравословно
хранене и други.
2. Семейно здраве:
2.1. комплексна оценка на здравните проблеми
на пациента и семейството;
2.2. преконцепционна консултация;
2.3. семейно планиране.
3. Детско здраве:
3.1. промоция на кърменето;
3.2. правилно отглеждане на децата.
4. Групи с повишен медико-социален риск
(обособени по възрастов, полов или друг признак
групи от регистрираните в лечебното заведение
лица):
4.1. здравен и социален стат ус на групата – анализ и идентификация на приоритетни
цели и задачи.
III. Профилактика на заболяванията
1. Извършване на профилактични прегледи
съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ,
бр. 106 от 2004 г.), в това число:
1.1. планиране на профилактичните прегледи и
уведомяване на подлежащите на профилактичен
преглед лица за определеното време и място на
профилактичния преглед чрез един или повече
от следните начини – информационно табло,
поставено на общодостъпно място в лечебното
заведение, писмо, телефонен разговор, електронно
съобщение и други;
1.2. насочване на деца към лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно
заведение за специализирана извънболнична
медицинска помощ за извършване на профилактичните прегледи и изследвания по желание на
родителя или настойника – в случаите, когато
общопрактик у ващи ят (лични ят) лекар н яма
придобита специалност по детски болести;
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1.3. насочване на бременни към лекар с придобита специалност по акушерство и гинекология
от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ за извършване на
профилактичните прегледи и изследвания по
желание на бременната;
1.4. формиране на базата на резултатите от
профилактичните прегледи на лицата над 18
години, на рискови групи от населението с цел
профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания – сърдечно-съдови
заболявания, захарен диабет и злокачествени
новообразувания, съгласно Наредба № 39 от
2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
1.5. за рисковите групи по т. 1.4:
1.5.1. оценка на рисковите фактори за здравето
на пациента;
1.5.2. оценка на вредни навици, водещи до
увреждане на здравето;
1.5.3. оценка на риска;
1.5.4. насочване по преценка на общопрактикуващия лекар на лицата, включени в рисковите
групи по т. 1.4, за профилактичен преглед веднъж
годишно при съответния лекар специалист.
2. Изпълнение на специфични профилактични дейности за пациента и неговото семейство:
2.1. Изготвяне и контрол по изпълнението на
семейни програми за:
2.1.1. превенция на безплодието;
2.1.2. превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН;
2.1.3. превенция на нежелана бременност;
2.1.4. превенция на инфекциозни болести и
паразитози;
2.1.5. превенция на зависимости;
2.1.6. превенция на лица със злокачествени
заболявания на репродуктивната система;
2.1.7. превенция на психичните разстройства.
2.2. Дейности по национални здравни програми, финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, съобразно съответните
програми.
IV. Диспансеризация
1. Диспансеризация на лица със заболявания
съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
2. Оценка на резултатите от проведената
диспансеризация за диспансеризираните от тях
лица със сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет.
V. Контрол на инфекциозни заболявания
съгласно изискванията на съответните нормативни актове
1. Карантина на заразно болен и контактни
лица.
2. Разясняване на пациента и контактните
лица на изискванията за поведение и предпазен
режим при съответното инфекциозно заболяване.
3. Извършване на имунизации и реимунизации
според имунизационния календар на Република
България, в това число планиране и уведомяване на лицата, подлежащи на имунизация или
реимунизация, за вида и срока на имунизацията
чрез един или повече от следните начини – ин-
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формационно табло, поставено на общодостъпно
място в практиката, писмо, телефонен разговор,
електронно съобщение и др.
4. Извънредни имунизации по епидемиологични показания или поради спад в имунизационното покритие, съгласувани с регионалната
здравна инспекция – финансират се от бюджета
на Министерството на здравеопазването, съгласно
чл. 82, ал. 5 от Закона за здравето.
5. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации
и реимунизации и профилактични прегледи на
деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
6. Оформяне на здравно-профилактична карта,
предоставяне на данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и издаване на
медицинска бележка за липсата на контакт със
заразно болен, необходими за детска градина,
както и отлагане на имунизации при противопоказания в случаите и по реда на Наредба
№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Република
България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
VI. Диагностично-лечебна дейност
1. Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние на пациента.*
2. Първичен преглед (при нужда от медицинска помощ по конкретен медицински проблем).
3. Вторични прегледи (в рамките на един и
същ медицински проблем).*
4. Оказване на медицинска помощ при спешни
състояния и поддържане на жизнените функции
на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска
помощ или хоспитализация на пациента:
4.1. осигуряване на свободна проходимост
на горните дихателни пътища (поставяне на
въздуховод, трахеална пункция);
4.2. изкуствено дишане и непряк сърдечен
масаж;
4.3. осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени продукти;
4.4. електрокардиограма с 12 отвеждания и
разчитане.
5. Манипулации:
5.1. венозна пункция и вземане на кръв;
5.2. подкожна инжекция;
5.3. мускулна инжекция;
5.4. венозна инжекция;
5.5. венозна инфузия;
5.6. инстилиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж;
5.7. осигуряване на продължителен периферен
венозен достъп.
6. Оказване на медицинска помощ в дома на
пациента по преценка на личния лекар:*
6.1. Самостоятелно:
6.1.1. първичен преглед при нов медицински
проблем;
6.1.2. вторичен преглед при същия медицински проблем;
6.1.3. манипулации по т. 5.
6.2. Съвместна консултация с друг лекар
специалист по преценка на лекаря за първична
медицинска помощ.
6.3. Домашните посещения се извършват в
обявените в графика часове.
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7. Назначаване и проследяване провеждането
на хигиенно-диетичен режим.
8. Клинико-лабораторни и апаратни диагностични изследвания:
8.1. Самостоятелно:
8.1.1. Изследване на урина с тестленти:
8.1.1.1. протеин;
8.1.1.2. глюкоза;
8.1.1.3. уробилиноген/билирубин;
8.1.1.4. кетонни тела;
8.1.1.5. pH.
8.1.2. Количествено определяне на глюкоза в
кръвта (с глюкомер).
8.1.3. Електрокардиограма с 12 отвеждания
и разчитане.
8.2. Определяне на индикациите и обхвата на
изследванията и насочване към съответно лечебно заведение за медико-диагностична дейност.*
8.3. Интерпретация на резултатите.
9. Специфични изследвания и процедури (по
медицински показания):
9.1. Нервни болести:
9.1.1. клинично изследване за менингиален
синдром;
9.1.2. клинични изследвания на моториката
с описание на: поза, мускулен тонус, мускулна
атрофия, контрактури, мускулна сила и моторен
дефицит;
9.1.3. клинично изследване на болева и тактилна чувствителност;
9.1.4. ориентировъчно клинично изследване
на черепно-мозъчни нерви;
9.1.5. изследване на мускулни рефлекси;
9.1.6. п р о би на L aseg ue, Kemp, Bragard,
Brudzinski, Kernig;
9.1.7. проби за равновесие.
9.2. Детски болести:
9.2.1. оценка на физикалния статус;
9.2.2. ориентировъчно неврологично изследване в неонаталната и детската възраст;
9.2.3. оценка на растежа и развитието при
децата (0 – 18 г.) с насоченост към: телесна маса,
ръст и телесни пропорции, психомоторно развитие
и говор, опорно-двигателна система (изследване
за дисплазия на тазобедрените стави), сетивни
органи; адекватност в поведението;*
9.2.4. вземане на биологични материали за
микробиологично изследване.*
9.3. Ушни, носни и гърлени болести:
9.3.1. ориентировъчно изследване на слух;*
9.3.2. ориентировъчна отоскопия;
9.3.3. ориентировъчна риноскопия;
9.3.4. оглед и палпаторно изследване на горна и
долна челюст; слюнчени жлези и лимфни възли,
устна кухина, език, тонзили, фаринкс;
9.3.5. предна тампонада на носа;
9.3.6. екстракция на чуждо тяло от външен
слухов проход.
9.4. Очни болести:
9.4.1. определяне зрителна острота при възрастни и деца – ориентировъчно, без определяне
на диоптри;*
9.4.2. оглед на клепачи, слъзни жлези; конюнктива, склера, ирис и зеници;
9.4.3. ориентировъчно изследване на зрителен
периметър;
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9.4.4. общо изследване за откриване на нарушения в положението и движенията на очната
ябълка;
9.4.5. изследване на цветно зрение;
9.4.6. промивка на конюнктивален сак.
9.5. Кожни и венерически болести:
9.5.1. оглед и палпация: на кожа, подкожие и
видими лигавици;
9.5.2. оглед на външни гениталии.
9.6. Хирургия, ортопедия и травматология:
9.6.1. хирургичен статус, диагноза на остър
хирургичен корем;
9.6.2. ано-ректално изследване – оглед, ректално туширане, палпация на простата;
9.6.3. клинично изследване на опорно-двигателен апарат;
9.6.4. клинично изследване на пациенти с
травми;
9.6.5. превръзки (всички видове, включително
имобилизация);
9.6.6. механична хемостаза и/или локално
приложение на хемостатици;
9.6.7. първична обработка на рана;
9.6.8. опресняване и шев на ръбове на рана;
9.6.9. хирургична обработка на повърхностна
рана (вкл. кюретаж);
9.6.10. инцизия на фурункул, карбункул, без
разположените в областта на главата и шията;
9.6.11. отстраняване на хирургичен шевен
материал;*
9.6.12. отстраняване на акари;
9.6.13. поставяне на назогастрална сонда, без
случаи с химично изгаряне на хранопровода;
9.6.14. стомашна промивка;
9.6.15. промивка на пикочен мехур;
9.6.16. катетеризация на пикочен мехур;
9.6.17. вземане на биологични материали за
микробиологично изследване от възрастен.*
9.7. Анестезиология и интензивно лечение:
9.7.1. топикална аналгезия;
9.7.2. инфилтрационна аналгезия.
9.8. Психиатрия:
9.8.1. Снемане на общ психичен статус – ориентираност, интелект, памет, емоционална сфера,
психомоторика;
9.8.2. Обща оценка на психично здраве и
психични отклонения:
9.8.2.1. оценка на депресивност;
9.8.2.2. оценка на тревожност;
9.8.2.3. оценка на суициден риск.
9.8.3. Откриване на зависимости.
9.9. Акушерство и гинекология:
9.9.1. мануално изследване на гърди;
9.9.2. оценка на вторични полови белези;
9.9.3. интерпретиране на резултатите от тест
за установяване на бременност;
9.9.4. антенатално изследване на бременна (в
рамките на компетенциите);*
9.9.5. мануално асистиране при спонтанно
раждане.
9.10. Инжектиране на тетаничен анатоксин.
VII. Други дейности, свързани с диагностика
и лечение
1. Насочване за консултация:
1.1. определяне на индикации;
1.2. разясняване целите на консултацията;
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1.3. анализ и интерпретация на резултати от
изследвания и лечение, в т.ч.:
1.3.1. при необходимост – обсъждане от личния лекар на състоянието на пациента с лекаря
от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, осъществил консултацията.
2. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация:
2.1. във връзка с вече обсъждан медицински
проблем;
2.2. във връзка с нов медицински проблем.
3. Насочване за хоспитализация:
3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:
3.1.1. подготовка на необходимата документация;
3.1.2. насочване на пациента за хоспитализация.
4. Прием на пациент след дехоспитализация:
4.1. запознаване с епикризата и определения
следболничен режим/медико-социален план;
4.2. преглед;
4.3. при необходимост обсъждане от личния
лекар на състоянието с лекар от лечебното
заведение за болнична помощ, извършило хоспитализацията.
VIII. Дейност по медицинска експертиза
1. Изготвяне на медицинско удостоверение
за встъпване в брак.
2. Изготвяне на медицинско удостоверение
за постъпване на работа на лица от 16- до 18-годишна възраст.
3. Медицинска експертиза на работоспособността в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството
и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки
на медицинските експертизи:
3.1. издаване на първичен болничен лист;
3.2. издаване на вторичен болничен лист;
3.3. насочване за медицинска експертиза към
лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3.4. подготвяне на документи и насочване за
представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) (приложения № 4 и № 5).
IX. Осигуряване на достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица
извън обявения работен график на практиката
1. Общопрактикуващият лекар предприема
мерки за осигуряване на достъп до медицинска
помощ извън обявения си работен график на
задължително здравноосигурените лица по един
от следните начини:
1.1. Чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в която
е съучредител.
1.2. Чрез дежурен кабинет, организиран на
функционален принцип на базата на сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 2 от Закона за лечебните
заведения с други лечебни заведения за първична
извънболнична медицинска помощ и утвърден
от лечебните заведения график за осигуряване
на дейността на кабинета.
1.3. По договор с най-близко разположеното:
1.3.1. лечебно заведение за болнична помощ,
което е разкрило дежурен кабинет;
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1.3.2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1,
буква „б“ и/или по т. 2, букви „б“, „в“ или „г“ от
Закона за лечебните заведения, което е разкрило
дежурен кабинет;
1.3.3. лечебно заведение по чл. 10, т. 1 от Закона за лечебните заведения с разкрити филиали
за спешна медицинска помощ.
2. Лечебните заведения, с които общопрактикуващият лекар може да сключи договор по
т. 1.3.1 и 1.3.2, както и съответният обслужващ
филиал по т. 1.3.3, трябва да се намират на
отстояние не повече от 35 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия
лекар (относимо за всеки един от адресите на
практиката едновременно).
3. Деж у рн и т е к аби не т и извърш ват са мо
диагностично-лечебните дейности по т. VI, с
изключение на маркираните със знака „*“.
4. С договорите по т. 1.3 могат да бъдат
възлагани само дейности, които могат да бъдат
извършвани от дежурни кабинети.
X. Дейностите и услугите в обхвата по т. I – IX
съставляват основен пакет
XI. Дейностите и услугите в обхвата на т. VII
и т. VIII, които по преценка на общопрактикуващия лекар могат да бъдат отлагани за изпълнение или преоценка във времето, съставляват
допълнителен пакет.

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 1
Специализирана извънболнична медицинска помощ
I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване на пациента със структурата,
организацията и работния график на лечебното
заведение за специализирана извънболнична
медицинска помощ и квалификацията на медицинските специалисти.
2. Запознаване на пациента със съдържанието
на промотивните, превантивните, профилактичните, диагностичните, лечебните и рехабилитационните дейности, предлагани от лечебното
заведение, и начина за тяхното ползване, в това
число със:
2.1. начина за заявяване на посещения, в това
число и в домашни условия;
2.2. честотата на вторичните прегледи и
рисковете при неявяване на контролен преглед;
2.3. честотата на явяване на профилактичен
преглед и отговорността при неявяване на профилактичен преглед (за деца и бременни в случаите
на извършване на профилактични прегледи от
специалист по детски болести и от специалист
по акушерство и гинекология, предвидени в
Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията, след насочване
от лекаря от първичната извънболнична помощ);
2.4. начина за амбулаторно наблюдение/
диспансеризация при наличие на заболяване,
подлежащо на диспансеризация;
2.5. начина за насочване за преглед от друг
специалист и медико-диагностично изследване;
2.6. начина за извършване на медико-диагностични изследвания и получаване на резултатите
от тях;
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2.7. начина за насочване към болнично лечение;
2.8. дейностите, за които се заплаща, размера
на дължимите суми, реда и начина на заплащане
и за издаване на документ за извършено плащане.
3. Запознаване на пациента с неговите права
и задължения.
4. Запознаване на пациента с възможността
за достъп до електронното му здравно досие.
5. Медицинските специалисти, изпълняващи
дейности в областта на вирусологията, клиничната имунология, имунохематологията, клиничната лаборатория, клиничната микробиология,
медицинската паразитология, общата и клинична
патология и образната диагностика, не предоставят информацията по т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.7.
II. Промоция на здравето
1. Запознаване с рисковите фактори за заболяванията в съответната медицинска специалност
и възможностите за укрепване и подобряване
на здравето, развитие на позитивни здравни характеристики и утвърждаване на положителни
здравни навици и жизнени умения, в това число
здравословно хранене, двигателна активност,
режим на труд и почивка и други.
III. Профилактика на заболяванията
1. Извършване на профилактични прегледи
в предвидените в Наредба № 39 от 2004 г. за
профилактичните прегледи и диспансеризацията
случаи след насочване от лекаря от първичната
извънболнична медицинска помощ:
1.1. профилактични прегледи на деца (от
специалист по педиатрия);
1.2. профилактични прегледи на бременни
(от специалист по акушерство и гинекология);
1.3. специализирани профилактични прегледи
на лица от рискови групи, формирани от лекари
от първичната извънболнична медицинска помощ, насочени от тях за профилактичен преглед
веднъж годишно при специалиста;
1.4. планиране на профилактичните прегледи и
уведомяване на подлежащите на профилактичен
преглед лица за определеното време и място на
профилактичния преглед чрез един или повече
от следните начини – информационно табло,
поставено на общодостъпно място в лечебното
заведение, писмо, телефонен разговор, електронно
съобщение и други;
1.5. дейности по национални здравни програми, финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването съобразно съответните
програми.
IV. Диспансеризация
1. Диспансеризация на лица със заболявания
съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
V. Диагностично-лечебна дейност – диагностика, лечение и рехабилитация на остри и
изострени хронични заболявания, извън дейностите по диспансеризация, след насочване
от лекар от първичната или специализираната
извънболнична медицинска помощ:
А. Общомедицински дейности:
1. Първичен преглед в амбулаторни или домашни условия със снемане на анамнеза, общ и
локален статус, оценка на здравословното състо-
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яние и на медицински проблем, определяне на
диагностично-терапевтично поведение.
2. Вторични прегледи (в рамките на един и
същ медицински проблем).
3. Оказване на медицинска помощ при спешни
състояния и поддържане на жизнените функции
на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска
помощ или хоспитализация на пациента, в това
число:
3.1. осигуряване на свободна проходимост
на горните дихателни пътища (поставяне на
въздуховод, трахеална пункция);
3.2. изкуствено дишане и непряк сърдечен
масаж;
3.3. осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени продукти.
4. Манипулации:
4.1. инжекции – подкожни, мускулни и венозни;
4.2. осигуряване на продължителен периферен
венозен достъп;
4.3. венозна пункция и вземане на кръв;
4.4. инсталиране на медикаменти през катетър
(сонда), дренаж;
4.5. венозна инфузия;
4.6. въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър;
4.7. всички видове превръзки;
4.8. механична хемостаза и/или лока лно
прилагане на хемостатични лекарства.
5. Други дейности, свързани с диагностика
и лечение:
5.1. Насочване за консултация и/или медикодиагностични изследвания:
5.1.1. Определяне на индикации.
5.1.2. Избор на специалист и/или вид медикодиагностично изследване, в това число:
5.1.2.1. разясняване целите на консултацията
и/или изследванията;
5.1.2.2. анализ и интерпретация на резултати
от изследвания и лечение;
5.1.2.3. при необходимост – обсъж дане от
насочващия лекар на състоянието на пациента с
лекаря от лечебно заведение за специализирана
извънболнична помощ, осъществил консултацията и/или медико-диагностичното изследване.
5.2. Консултация от разстояние съобразно
възможностите за комуникация:
5.2.1. във връзка с вече обсъждан медицински
проблем;
5.2.2. във връзка с нов медицински проблем.
5.3. Насочване за хоспитализация:
5.3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:
5.3.1.1. подготовка на необходимата документация;
5.3.1.2. насочване на пациента за хоспитализация.
6. Дейност по медицинска експертиза в съответствие с Наредбата за медицинската експертиза
и Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза
и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи:
6.1. издаване на първичен болничен лист;
6.2. издаване на вторичен болничен лист;
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6.3. насочване за медицинска експертиза към
лекарска консултативна комисия (ЛКК);
6.4. подготвяне на документи и насочване за
представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) (приложения № 4 и № 5).
Б. Специализирани и високоспециализирани
медицински дейности по медицински специалности:
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности, в т.ч.
специализирани здравнопромотивни дейности:
1. Предоставяне на здравна информация за
промоция на репродуктивното здраве, семейно
планиране, преконцепционна консултация.
2. Промоция на кърменето.
3. Външно изследване на млечни жлези.
4. Обучение за самоизследване на млечни
жлези.
5. Посткоитален тест.
6. Изследване на цервикален скор.
7. Антропометрия (мензурация).
8. Инфилтрационна аналгезия.
9. Поставяне на лекарства във влагалището.
10. Поставяне или екстракция на влагалищна
тампонада.
11. Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства.
12. Неоперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства.
13. Хименотомия или хименорафия.
14. Полипектомия.
15. Вземане на материал за микробиологично
или цитологично изследване.
16. Отстраняване на чуждо тяло от влагалище.
17. Адхезиолиза на влагалище.
18. Пробна ексцизия на материал от влагалищна стена или шийка.
19. Абразио на цервикален канал.
20. Абдоминална и трансвагинална ехография.
21. Колпоскопия.
22. Експертиза за сексуално насилие.
23. Профилактични прегледи при жени с
повишен риск от злокачествени заболявания на
маточната шийка и млечните жлези.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Деструктивно лечение на доброкачествено
изменение на маточната шийка, с изключение
на химична каутеризация.
2. Колпоскопия с прицелна биопсия.
3. Аспирационна ендометриална биопсия.
4. Инцизия на млечна жлеза.
5. Ехография на млечна жлеза.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО
ЛЕЧЕНИЕ
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия.
2. Локално обезболяване – проводна анестезия.
3. Тестуване за поносимост при прилагане
на анестетици.
4. Венозна анестезия.
НЕРВНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСК А НЕВРОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Снемане на анамнеза и неврологичен статус.
2. Обучение на болни с неврологични заболявания.
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3. Оценка на потребностите от рехабилитация.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Доплерова сонография.
2. Електромиография (ЕМГ).
3. Електроенцефалография (ЕЕГ).
4. Евокирани потенциали.
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности:
1. Гастро-дуоденално сондиране.
2. Отчитане показателите на външно дишане.
3. Приготвяне на препарат за изследване на
периферна кръв.
4. Електрокардиограма с многоканален ЕКГ
апарат с разчитане.
5. Вземане на храчка и назофарингеален секрет
за микробиологично и цитологично изследване.
6. Ултразву ково изследване на вътрешни
органи.
7. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата
система.
8. Определяне стойността на кръвната захар
с глюкомер.
9. Антропометрична оценка на затлъстяването.
10. Оценка на хемодинамични показатели.
11. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар,
билирубин, уробилиноген и рН в урината чрез
тестленти.
12. Катетеризация на пикочен мехур.
13. Измерване на диуреза.
14. Анализ и интерпретация на резултати от
изследвания.
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДЕТСК А ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Гастро-дуоденално сондиране.
2. Промивка на гастростома и ентеростома.
3. Изследване с ултразвук на коремни органи.
4. Мануално изследване на ректум.
5. Ректороманоскопия.
6. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на
ректосигмоидалната област.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Диагностична горна ендоскопия.
2. Диагностична долна ендоскопия.
Забележка. Високоспециализираните дейности
се осъществяват с анестезия освен в случаите на
противопоказания за провеждане на такава или
отказ на пациента!
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Консултация, интерпретация на резултатите,
диагностика и лечение на пациенти с белодробни,
медиастинални и плеврални заболявания.
2. Плеврална пункция.
ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности, в т.ч.
специализирани здравнопромотивни дейности:
1. Промоция на кърменето.
2 . З а по з н а в а не н а р од и т е л и т е с п ри нц и п и т е з а в од ене н а з д р а в о с лов ен н ач и н
на живот от детето и с възможностите за целенасочено и активно влияние на фактори, действащи
благоприятно върху детското здраве – рационално хранене, закалителни процедури, двигателен
режим и др.
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3. Наблюдение и оценка на физическото и
нервно-психическото развитие на детето.
4. Поставяне на назогастрална сонда.
5. Ректално туширане.
6. Клизма на дете.
7. Вземане на материал за микробиологично
изследване.
8. Снемане на неврологичен статус.
9. Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания с разчитане.
10. Улт разву ково изследване на коремни
органи.
11. Обучение на родителите за правилно отглеждане и грижи за деца с хронични заболявания.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Ехографско изследване на стави.
2. Трансфонтанелна ехография.
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА, ДЕТСК А ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И
БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
Специализирани медицински дейности:
1. Обучение на болен с ендокринно заболяване.
2. Интерпретация на клинико-лабораторни и
диагностични функционални тестове на жлезите.
3. Преглед и комплексна оценка на болен с
диабетно стъпало.
4. Клинично изследване на болен с диабетна
невропатия.
5. Антропометрична оценка на затлъстяването.
6. Интерпретация на резултати от остеодензитометрия.
7. Определяне стойността на кръвната захар
с глюкомер.
8. Профилактични прегледи на лица с повишен
риск от захарен диабет.
9. Оценка на резултатите от проведената
диспансеризация на диспансеризираните от тях
лица със захарен диабет.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Остеоденситометрия и интерпретация при
следните случаи:
1.1. болни с трансплантирани органи;
1.2. пациенти с хиперпаратиреоидизъм;
1.3. пациенти с хипогонадизъм.
2. Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза.
3. Пункционна биопсия на щитовидна жлеза
под ехографски контрол.
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности:
1. Профилактика на инфекциозни заболявания.
2. Диагностика на инфекциозните синдроми.
3. Вземане на биологичен материал за микробиологично изследване и интерпретация на
резултата.
4. Вземане на биологичен материал и интерпретация на резултат от серологични и вирусологични изследвания.
5. Консултативна дейност по извършване и
провеждане на имунизации извън имунизационния календар на Република България.
6. Консултация на лица, пребивавали в тропически райони.
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К АРДИОЛОГИЯ, ДЕТСК А К АРДИОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Електрокардиограма с разчитане.
2. Оценка на хемодинамични показатели.
3. Кардиоверсио и дефибрилация.
4. Плеврална пункция.
5. Профилактични прегледи на лица с повишен
риск от сърдечно-съдови заболявания.
6. Оценка на резултатите от проведената
диспансеризация на диспансеризираните от тях
лица със сърдечно-съдови заболявания.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Сърдечно-съдов тест с натоварване.
2. Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране).
3. Ехокардиография.
4. Доплерова сонография.
5. Непрекъснат 24-часов запис на артериално
налягане (Холтер мониториране).
6. Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода.
КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ, ДЕТСК А
КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Изследване на външно дишане и интерпретация на резултатите.
2. Бронходилататорен тест с бета-агонисти.
3. Обучение за лечение с инхалаторни медикаменти.
4. Обучение за изследване на върховия експираторен дебит (ВЕД) в домашни условия.
5. Тестуване преди провеждане на контрастни
изследвания и отчитане на резултата.
6. Специфична хипосенсибилизация.
7. Консултация преди имунизации при алергично болни.
8. Обучение за самопомощ при анафилактична реакция.
9. Орален провокационен тест с храни.
10. Орален провокационен тест с медикаменти.
11. Определяне на диета.
12. Интерпретация на резултати от имунологични изследвания.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Кожно-алергично тестуване.
2. Назален провокационен тест с медиатори.
3. Бронхопровокационен тест с метахолин.
4. Индуциране на храчка и нейната обработка.
5. Назален лаваж и обработка.
КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Депурация и тоалет на входна врата.
2. Вземане на материали за химико-токсикологично изследване.
3. Обща депурация.
4. Антидотна терапия.
КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ДЕТСК А
КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Разчитане на кръвна картина и диференциално броене.
2. Интерпретация на показателите на хемостаза.
3. Интерпретация на резултати: феритин,
витамин В12 и фолиева киселина.
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4. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген в урината, чрез
тестленти.
5. Интерпретация на вирусологични изследвания.
6. Интерпретация на резултатите от радиоизотопно изследване.
7. Интерпретация на резултати от изследвания за живот и секвестрация на еритроцити и
тромбоцити.
8. Интерпретация на резултати от изследвания
за клетъчен и хуморален имунитет.
9. Оцветяване на сидеробласти.
10. Интерпретация на резултати от проведения с флоуцитометрия анализ на периферни
кръвни клетки.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Вземане на материал чрез костно-мозъчна
пункция за специализирани изследвания.
2. Интерпретация на резултат от изследване
на кинетиката на радионуклидно маркирани
тромбоцити.
3. Интерпретация на резултат от изследване
на кинетиката на радионуклидно маркирани
еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика
на еритроцити.
4. Интерпретация на комплексно изследване
на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни
показатели за диагноза и определяне на група
прогностичен риск при болен с левкемия.
5. Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични,
имунохимични показатели, микроглобулин за
диагноза и определяне на група прогностичен
риск при пациент с лимфом.
КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности:
1. Локално обезболяване.
2. Абразио или кюретаж на нокът, нокътно
легло, нокътна гънка без ексцизия.
3. Ензимна некректомия при кожни рани,
инфекции, изгаряния – без ексцизии.
4. Изготвяне на натривка от кожа или друга
покривна тъкан за микробиологично изследване.
5. Изготвяне на натривка от уретрален или
простатен секрет и микроскопско изследване.
6. Бактериологична натривка на проба от
женския генитален тракт.
7. Изготвяне на натривка от женския генитален
тракт и микроскопско изследване.
8. Кюретиране на кожни лезии и химиотерапия.
9. Електрокоагулация на кожни придатъци.
10. Химическа деструкция на кожа.
11. Скарификационни или епикутанни тестове.
12. Отстраняване на хирургични шевове.
Високоспециализирана медицинска дейност:
1. Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори.
МЕДИЦИНСК А ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Вземане на биологични материали за паразитологично изследване.
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2. Консултация, интерпретация на резултати от
медико-диагностични изследвания за паразитози,
диагностика и съставяне на план за лечение на
пациенти с паразитни заболявания.
3. Интерпретация на резултати от изследване
на нативен препарат за паразити.
НЕВРОХИРУРГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Консултация, интерпретация на резултатите,
диагностика и съставяне на план за лечение на
пациенти с неврохирургични заболявания.
2. Диаг ност и чно -т ерапевт и чна л у мба лна
пункция.
НЕФРОЛОГИЯ И ДЕТСК А НЕФРОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Обучение на болни с хронична бъбречна
недостатъчност.
2. Ултразвукова диагностика на органите на
отделителната система.
3. Катетеризация на пикочен мехур.
4. Концентрационна проба на Фолхард и
Разбойников.
5. Изчисляване на креатининов клирънс.
6. Измерване на диуреза.
7. Анализ и интерпретация на радиоизотопни
клирънси, изотопна нефрограма и нефросцинтиграфия.
8. Анализ и интерпретация на резултатите от
венозна пиелография.
9. Анализ и интерпретация на резултатите от
ретроградна пиелография.
10. Проследяване ефекта от имуносупресивна
терапия.
11. Подготовка и насочване за хемодиализно
лечение и бъбречна трансплантация.
12. Анализ и интерпретация на резултати от
изследвания.
Високоспециализирана медицинска дейност:
1. Доплерово ултразвуково изследване на
бъбречни съдове.
МЕДИЦИНСК А ОНКОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Консултация, преглед и интерпретация на
резултати от изследвания на пациенти, които не
подлежат на амбулаторно наблюдение/диспансеризация, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за
профилактичните прегледи и диспансеризацията.
2. Симптоматично лечение на пациенти,
нуждаещи се от палиативни грижи в домашни
условия.
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Имобилизация на крайници.
2. Закрито наместване на фрактури.
3. Отстраняване на шини и гипсови превръзки.
4. Превръзки.
5. Снемане на хирургични конци.
6. Репозиция при луксация на става.
7. Хирургична обработка на рана.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Ехографско изследване на стави при деца.
2. Вагинотомия.
3. Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно
пространство.
4. Диагностична и терапевтична пункция
на стави.
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ОЧНИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности:
1. Локално обезболяване.
2. Изследване на зрителна острота.
3. Изследване на зенични реакции.
4. Изследване на рефракция с предписване
на очила.
5. Изследване на заден очен сегмент.
6. Офталмоскопия.
7. Тонометрия.
8. Екзофталмометрия.
9. Изследване на зрително поле – периметрия
или кампиметрия.
10. Изследване на цветно зрение с цветни
таблици.
11. Изследване на адаптацията.
12. Изследване на акомодацията.
13. Изследване с триогледални стъкла.
14. Изследване на преден очен сегмент – биомикроскопия.
15. Гониоскопия.
16. Изследване на централно зрително поле
по Амслер.
17. Офталмометрия по Жавал или автореф
рактометрия.
18. Скиаскопия.
19. Поставяне, сваляне на очна протеза.
20. Промивка на конюнктивален сак.
21. Сондиране на каналикули и промиване
на слъзни пътища.
22. Цветни проби за слъзни пътища.
23. Проба на Ширмер.
24. Проба на Зайдел.
25. Отстраняване на хирургични шевове.
26. Отстраняване на чуждо тяло от роговица
и конюнктива.
27. Терапевтична субконюнктивална парабулбарна и ретробулбарна инжекция.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Лазертерапия на очни заболявания.
2. Флуорисцентна ангиография на съдове на
окото.
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ, ДЕТСК А
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Вземане на материал за микробиологично
изследване.
2. Определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за една
минута.
3. Спирометрия.
4. Туберкулинова проба на Манту.
ПСИХИАТРИЯ, ДЕТСК А ПСИХИАТРИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Изследване психичен статус.
2. Интервю за функциониране в семейството.
3. Психиатрична експертна оценка.
4. Оценка на суициден риск.
5. Оценка на риск от опасност за болния/
околните.
6. Оценка за задължително лечение.
7. Интервю с близки на болния.
8. Назначаване и проследяване на ефекта от
медикаментозното лечение.
9. Сесия за психосоциална рехабилитация.
10. Сесия при сексуална дисфункция.
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11. Терапевтична сесия с деца и юноши.
12. Друга специализирана психиатрична интервенция.
13. Консултация на родител, емоционално
свързани лица или попечител.
14. Сесия с родител и дете за започване на
лечение.
15. Оценка за развитие и психични функции
на дете.
16. Оценка при малтретиране на дете.
17. Сесия с родители при дефицитни състояния
с оглед насочване към рехабилитационни служби.
18. Тест за интелигентност.
19. Тест за познавателни и други психични
функции.
20. Оценка на психологична експертиза.
21. Психиатрична експертиза.
22. Откриване и наблюдение на лица със
зависимости.
23. Включване на пациент на амбулаторно
наблюдение/диспансеризация, определяне на
периода на диспансерното наблюдение и преценка веднъж годишно на необходимостта от
продължаване на диспансерното наблюдение на
пациента съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за
профилактичните прегледи и диспансеризацията.
Високоспециализирана медицинска дейност:
1. Сесия за кризисна интервенция.
РЕВМАТОЛОГИЯ, ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Функционална оценка на опорно-двигателния апарат.
2. Микроскопско изследване на синовиална
течност.
3. Директно микроскопско изследване на
синовиална течност за бактерии.
СЪДОВА ХИРУРГИЯ, АНГИОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Консултация, интерпретация на специализирани параклинични, апаратни и инструментални
изследвания.
2. Венозно приложение на ск лерозиращи
агенти.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Доплерова сонография на периферни съдове.
2. Лигатура на вена при подкожни варикозни
образувания и ексцизия на варикозни възли.
УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности:
1. Риноскопия.
2. Локално лечение при епистаксис.
3. Отстраняване на назална тампонада.
4. Отстраняване на чуждо тяло от носа.
5. Скопия на нос, фаринкс, епифаринкс и
хипофаринкс.
6. Индиректна ларингоскопия.
7. Отоскопия.
8. Клиничен тест за слух (без аудиометрия).
9. Промивка на външен слухов канал.
10. Отстраняване на чуждо тяло от външен
слухов проход.
11. Шев при разкъсвания на външно ухо.
12. Инцизия в областта на външен слухов
проход.
13. Парацентеза на тъпанчевата мембрана.
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14. Смяна на трахеостомна канюла.
15. Вземане на биопсичен материал от външно ухо.
16. Инцизия на носа при възпалителни процеси.
17. Проби за проходимост на Евстахиева тръба.
18. Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Ларингостробоскопия и ларингостромбография.
2. Фонетография.
3. Фониатрична консултация с последваща
гласова рехабилитация (комплекс дихателни,
фониаторни и резонаторни упражнения).
4. Пункция и аспирация на максиларен синус.
5. Вземане на биопсичен материал от нос.
6. Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни
абсцеси.
7. Назален провокационен тест с алергени.
8. Отстраняване на полипи от носната кухина.
УРОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Смяна на нефростома.
2. Инстилация на медикаменти в пикочен
мехур.
3. Вземане на простатен секрет и диагностично туширане.
4. Смяна на цистостомна тръба.
5. Промивка на цистостома.
6. Промивка на нефростома и пиелостома.
7. Смяна на уретеростома и на уретерален
катетър.
8. Дилатация на препуциума.
9. Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите.
10. Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур.
11. Отстраняване на чуждо тяло от областта
на мъжки гениталии без инцизия.
12. Ексцизионна обработка на рана, до ниво
кожа и подкожие.
13. Бактериологична посявка от раневи секрет.
14. Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система.
15. Отстраняване на чуждо тяло от уретра
без инцизия.
16. Репониране на парафимоза.
17. Френулумтомия и дорзумсцизия.
18. Циркумсцизия.
19. Дилатация на уретра.
20. Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание
на простатата.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Уретроцистоскопия (диагностична).
2. Вземане на биопсичен материал от уретра,
пикочен мехур, пенис и простата.
3. Уретротомия при стриктура.
ФИЗИК АЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА
МЕДИЦИНА
Специализирани медицински дейности:
1. Пасивни упражнения.
2. Позиционна терапия.
3. Масаж – общи техники.
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4. Масаж – специализирани техники.
5. Механотерапия.
6. Дихателна гимнастика.
7. Перкуторен дренаж на бял дроб при деца.
8. Аналитична лечебна физкултура.
9. Лечебна физкултура с уреди.
10. Обучение за ползване на протези.
11. Трудотерапия и обучение в дейности от
ежедневния живот.
12. Лечение с нискочестотни токове.
13. Електростимулация.
14. Лечение със средночестотни токове.
15. Лечение с високочестотни токове.
16. Лечение с нискочестотно магнитно поле.
17. Лечение с инфрачервени и видими лъчи.
18. Лечение с ултравиолетови лъчи.
19. Лечение с ултразвук.
20. Криотерапия.
21. Парафинотерапия.
22. Инхалационна терапия.
23. Антропометрия (соматоскопия, сантиметрия, ъглометрия, плантография, динамометрия,
определяне на телесна маса).
24. Клинично функционално изследване (мускулно тестуване, обем на движение, равновесие/
координация, сръчност).
25. Локомоторен анализ (анализ на походката).
26. Анализ на дейностите от ежедневния живот.
27. Определяне на рехабилитационен потенциал.
Високоспециализирани медицински дейности:
1. Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при детска церебрална парализа.
2. Лазертерапия при ставни заболявания и
трудно зарастващи рани.
3. Екстензионна терапия.
4. Постизометрична релаксация.
ХИРУРГИЯ, ДЕТСК А ХИРУРГИЯ
Специализирани медицински дейности:
1. Мануално изследване на ректум.
2. Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване.
3. Имобилизация.
4. Поставяне на шийна яка.
5. Инцизия и шев на меки тъкани.
6. Поставяне, промивка и смяна на раневи
дренаж.
7. Диагностика и обработка на фистули.
8. Промивка на гастростома и ентеростома.
9. Мануална репозиция при ректален пролапс.
10. Инцизия и ексцизия на повърхностно
разположени процеси и туморни образувания
на коремна и гръдна стена.
11. Вторичен шев при гранулираща коремна
рана.
12. Аноскопия.
13. Репозиция на хемороиди.
14. Инцизия на подкожен панарициум или
паронихия.
15. Инцизия, ексцизия и шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата
и гърба.
16. Отстраняване на нокът, нокътно легло и
нокътна гънка.
17. Профилактични прегледи при лица с
повишен риск от злокачествени заболявания на
ректосигмоидната област, млечна жлеза.

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

Високоспециализирани медицински дейности:
1. Вземане на биопсичен материал (гърда и
лимфен възел).
2. Инцизия на гръдна жлеза.
В. Специализирани и високоспециализирани
медико-диагностични изследвания по медицински специалности:
ВИРУСОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Серологично изследване за HIV 1/2 антитела.
2. Серологично изследване на антитела за
рубеола при бременни (IgM, IgG).
3. Серологично изследване на IgM антитела
за морбили при бременни.
4. Серологично изследване на IgM антитела
срещу хепатитен А вирус.
5. Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус.
6. Серологично изследване на anti-HBcIgM
антитела и HBeAg на хепатитен В вирус.
7. Серологично изследване на антитела срещу
хепатитен С вирус.
КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Определяне на криоглобулини.
2. Определяне на общи имуноглобулини IgM.
3. Определяне на общи имуноглобулини IgG.
4. Определяне на общи имуноглобулини IgА.
5. Определяне на С3 компонент на комплемента.
6. Определяне на С4 компонент на комплемента.
7. Изследване на С-реактивен протеин.
8. Изследване на ревматоиден фактор.
Високоспециализирани изследвания:
1. Определяне на общи IgE.
2. Определяне на антинуклеарни антитела
в серум.
3. Флуоцитометрично имунофенотипизиране
на левкоцити – стандартен панел.
4. Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата.
5. Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблау
тетразолов тест.
6. Хормони – fT4, TSH.
7. Определяне на Anti – TPO.
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Определяне на кръвни групи от системата
АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по
кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1,
А2, В и 0).
2. Определяне на подгрупите на А антигена
(А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н.
3. Определяне на слаб D антиген (Du) по
индиректен тест на Coombs.
4. Изследване за автоеритроантитела при
фиксирани антитела върху еритроцитите- чрез
директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни
антитела в серума – чрез аглутинационен или
ензимен метод.
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5. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен
антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен
антиглобулинов серум.
6. Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell
антиген с моноспецифични тест-реагенти.
Високоспециализирани изследвания:
1. Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран
директен тест на Coombs) с моноспецифични
антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG
и анти-комплементарен (С‘) тест-реагент.
2. Определяне специфичността и титъра на
еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен
или антиглобулинов (Coombs) метод.
3. Определяне титъра на имунните анти-А и
анти-В антитела от клас IgG след обработка на
серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен,
ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Специализирани изследвания:
1. Хематологични и цитологични изследвания:
1.1. кръвна картина – поне осем от посочените
показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV,
MCH, MCHC;
1.2. диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно
изследване и морфология на еритроцити;
1.3. скорост на утаяване на еритроцитите.
2. Кръвосъсирване и фибринолиза:
2.1. време на кървене;
2.2. протромбиново време;
2.3. активирано парциално тромбопластиново
време (APTT);
2.4. фибриноген.
3. Изследване на урина – основна програма:
3.1. химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони,
относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв);
3.2. седимент – ориентировъчно изследване.
4. Изследване на изпражнения:
4.1. окултни кръвоизливи.
5. Клинично-химични изследвания:
5.1. субстрати – Глюкоза, Креатинин, Урея,
Билирубин – общ, Билирубин – директен, Общ
белтък, Албумин, CRP, Холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, Триглицериди, Гликиран
хемоглобин, Пикочна киселина, Кръвнозахарен
профил;
5.2. ензими – AСАТ, АЛАТ, Креатинкиназа
(КК), ГГТ, Алкална фосфатаза (АФ), Алфа-амилаза, Липаза;
5.3. електролити и олигоелементи – Натрий,
Калий, Калций, Фосфати, Желязо, ЖСК.
Високоспециализирани изследвания:
1. Хормони – fT4; TSH, LH, FSH, Prolactin,
Estradiol, Testosteron, Progesteron Антитела срещу
Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO.
2. Туморни маркери – PSA, CA-15-3, СА-19-9,
СА-125, СЕА, алфа-фетопротеин, бета-хорион
гонадотропин.
3. Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза.
4. Лекарствена концентрация – Карбамазепин,
Валпроева киселина, Фенитоин, Дигоксин.
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5. Изследване на урина – Микроалбуминурия.
6. Субстрати – Общи имуноглобулини IgM,
IgG, IgA, С 3 и С 4 компонент на комплемента, Криоглобулини, антистрептолизинов титър
(AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови
инфекции) и изследване на ревма фактор (RF).
КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Фекална маса и ректален секрет (Salmonella,
Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium
difficile, Staphylococcus aureus).
2. Изследване на урина за урокултура Е. coli,
Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам
( – ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus).
3. М а т е р и а л о т г е н и т а л н а с и с т е м а N.
go n o r r h o e a e , S t r e p t o c o c c u s ( H a e m o p h i l u s),
Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и
др. Грам ( – ), Гъби (C. albicans) и др.
4. Ранев материал и гной Staphylococcus (S.
aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae
и др. Грам ( – ), Анаероби, Corynebacterium.
5. Гърлени и назофарингеални секрети bStreptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria
(N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби
(C. albicans и др.), Corynebacterium.
6. Храчка, a-(b)-Streptococcus, Staphylococcus,
Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др.
Грам ( – ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium,
Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV.
7. RPR (или Васерман).
8. Антибиограма с 6 антибиотични диска.
9. Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции).
10. Диагностично изследване за ревматоиден
артрит, инфекциозна мононуклеоза, Chlamydia.
МЕДИЦИНСК А ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Микроскопско изследване за паразити, вкл.
Trichomonas vaginalis.
2. Серологично изследване за токсоплазмоза.
3. Серологично изследване за ехинококоза.
4. Серологично изследване за трихинелоза.
ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
Цитологично изследване на две проби от:
1. цитонамазка от храчка;
2. седимент от урина;
3. секрет от млечна жлеза;
4. секрет от външна фистула;
5. секрет от рана (вкл. оперативна);
6. лаважна течност от пикочен мехур, уретери, пиелон;
7. цитонамазка от женски полови органи;
8. цитонамазка от устна кухина;
9. цитонамазка от очни лезии;
10. материал от кожни лезии;
11. синовиална течност.
Високоспециализирани изследвания:
Хистобиопсично изследване на две проби от:
1. лимфен възел;
2. млечна жлеза;
3. простата;
4. щитовидна жлеза;
5. слюнчена жлеза;
6. коремен орган;
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7. бял дроб, ларинкс и трахея;
8. медиастинум;
9. туморни формации в коремната кухина;
10. полов орган;
11. устна кухина, фаринкс и хранопровод;
12. кожа и кожни лезии;
13. мускул;
14. подкожен тумор;
15. щитовидна жлеза;
16. органи на пикочната система;
17. око и очни лезии;
18. става;
19. външно ухо;
20. нос;
21. костен мозък.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИК А
Специализирани изследвания:
1. Рентгенологични изследвания група 1:
1.1. рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография).
2. Рентгенологични изследвания група 2:
2.1. рентгенография на челюстите в специални
проекции;
2.2. рентгенография на лицеви кости;
2.3. рентгенография на околоносни синуси;
2.4. специални центражи на черепа;
2.5. рентгенография на стернум;
2.6. рентгенография на ребра;
2.7. рентгеноскопия на бял дроб;
2.8. рентгенография на крайници;
2.9. рентгенография на длан и пръсти;
2.10. рентгенография на стерноклавикуларна
става;
2.11. рентгенография на сакроилиачна става;
2.12. рентгенография на тазобедрена става;
2.13. рентгенография на бедрена кост;
2.14. рентгенография на колянна става;
2.15. рентгенография на подбедрица;
2.16. рентгенография на глезенна става;
2.17. рентгенография на стъпало и пръсти;
2.18. рентгенография на клавикула;
2.19. рентгенография на акромиоклавикуларна
става;
2.20. рентгенография на скапула;
2.21. рентгенография на раменна става;
2.22. рентгенография на хумерус;
2.23. рентгенография на лакетна става;
2.24. рентгенография на антебрахиум;
2.25. рентгенография на гривнена става.
3. Рентгенологични изследвания група 3:
3.1. рентгенография на череп;
3.2. рентгенография на гръбначни прешлени;
3.3. рентгенография на гръден кош и бял дроб;
3.4. обзорна рентгенография на сърце и медиастинум;
3.5. обзорна рентгенография на корем;
3.6. рентгенография на таз.
4. Рентгенологични изследвания група 4:
4.1. томография на гръден кош и бял дроб;
4.2. иригография;
4.3. рентгеново изследване на хранопровод,
стомах;
4.4. рентгеново изследване на тънки черва;
4.5. интерпретация на образни изследвания.
5. Други образни изследвания:
5.1. ехографска диагностика на коремни и
ретроперитонеални органи.

ВЕСТНИК
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Високоспециализирани диагностични изследвания:
1. Хистеросалпингография.
2. Интравенозна холангиография.
3. Венозна урография.
4. Мамография на двете млечни жлези.
5. Ядрено-магнитен резонанс.
6. Компютърна аксиална или спирална томография.
7. Обзорна (панорамна) рентгенография на
зъби (Ортопантомография).
8. Ехография на млечна жлеза.
Забележка. Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация от специалист по образна диагностика.
VI. Дейностите и услугите в обхвата по т. I – V
съставляват основен пакет
VII. Дейностите и услугите в обхвата на т. V,
които по преценка на лекаря специалист могат
да бъдат отлагани за изпълнение или преоценка
във времето, съставляват допълнителен пакет.

Приложение № 3
към чл. 1, ал. 1
Дентална извънболнична медицинска
помощ
I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване на пациента със структурата,
организацията и работния график на лечебното
заведение, и квалификацията на медицинските
специалисти.
2. Запознаване на пациента със съдържанието
на промотивните, превантивните, профилактичните, диагностично-лечебните и рехабилитационните дейности, предлагани от лечебното
заведение, и начина за тяхното ползване, в това
число със:
2.1. вида и обема на заплащаните от НЗОК
здравни дейности по пакет „Дентална извънболнична медицинска помощ“;
2.2. начина за заявяване на обстоен преглед
със снемане на зъбен статус;
2.3. дейностите, за които се заплаща, размера
на дължимите суми, реда и начина на заплащане
и за издаване на документ за извършено плащане.
3. Запознаване на пациента с неговите права
и задължения.
4. Запознаване на пациента с възможността
за достъп до електронното му здравно досие.
II. Промоция на здравето
1. Здравно възпитание:
1.1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на денталното
здраве, развитие на позитивни здравни навици и
умения, в това число грижи за устната хигиена,
начин на хранене и други;
1.2. запознаване с рисковите фактори за
денталното здраве и вредата от нездравословните навици – тютюнопушене, нездравословно
хранене и други.
III. Диагностично-лечебна дейност
А. Първична дентална помощ
1. Здравноосигурени лица до 18 години:
1.1. обстоен преглед със снемане на зъбен
статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни;
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1.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;
1.3. екстракция на временен зъб с анестезия;
1.4. екстракция на постоянен зъб с анестезия;
1.5. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
1.6. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб.
2. Здравноосигурени лица над 18 години:
2.1. обстоен преглед със снемане на зъбен
статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни;
2.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;
2.3. екстракция на постоянен зъб с анестезия.
Б. Специализирана дентална помощ
1. Здравноосигурени лица до 18 години – детска дентална помощ:
1.1. обстоен преглед със снемане на зъбен
статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед
за бременни;
1.2. лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит;
1.3. екстракция на временен зъб с анестезия;
1.4. екстракция на постоянен зъб с анестезия;
1.5. лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб;
1.6. лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб.
2. Здравноосигурени лица до и над 18-годишна
възраст – хирургична дентална помощ:
2.1. специализиран обстоен преглед;

ВЕСТНИК
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2.2. инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезията;
2.3. екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб с анестезия;
2.4. контролен преглед след някоя от горните
две дейности;
2.5. двадесет и четиричасово активно наблюдение при необходимост след обща анестезия;
2.6. медицинска експертиза в съответствие с
Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на
работа на органите на медицинската експертиза
и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи.
IV. За лица под 18-годишна възраст с психични
заболявания дейностите по т. III се извършват
под обща анестезия след обстоен преглед от специалист психиатър със заключение, съдържащо
диагноза за психично заболяване и необходимостта от дентално лечение под обща анестезия.
Двадесет и четиричасово активно наблюдение
при необходимост след обща анестезия.
V. За здравноосигурени лица, настанени в
домове за медико-социални услуги, за децата,
настанени в специалните училища и домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителска грижа, включително и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата,
задържани под стража, дейностите по т. III се
извършват с анестезия.
VI. Дейностите и услугите в обхвата по т. I – V
съставляват основен пакет.

Приложение № 4
към чл. 1, ал. 1
Обхват на медицинските дейности, необходими за насочване на лица до 18 години към териториална експертна лекарска комисия по заболявания
МКБ код на заболяването

Консултативен преглед от специалист със съответна специалност

Медико-диагностични дейности

А15.0, A15.1

Пневмология и фтизиатрия

рентгенография
и
томография
на гръден кош и бял дроб; микробиологично
изследване
за
Мicobacterium

А15.2

Пневмология и фтизиатрия

рентгенография на гръден кош и
бял дроб; хистологично изследване

А15.4, A16.3, A16.4, A17.1

Пневмология и фтизиатрия

Проба
Манту;
ни – група 2 и 3

А15.5, A16.8, A18.0

Пневмология и фтизиатрия, рентгенологични – група 2 и 3
ушно-носно-гърлени болести

А15.8

Пневмология и фтизиатрия, рентгенологични– група 2 и 3
ушно-носно-гърлени болести

А16.0, A16.1

Пневмология и фтизиатрия

Проба Манту; рентгенография и
томография на гръден кош и бял
дроб; микробиологично изследване
за Мicobacterium

А18.1

Нефрология, урология

Проба Манту; микробиологично
изследване на урина; ехография

А18.2, A18.5

Пневмология и фтизиатрия

Проба Манту

рентгенологич-
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Медико-диагностични дейности

А18.3

Пневмология и фтизиатрия; Проба
Манту;
рентгенологичгастроентерология
ни – група 4; ехография

A18.4

Пневмология и фтизиатрия; Проба Манту; микробиологично
кожни и венерически болести изследване

А19.8

Детска пневмология и фтизиа- Кръвно-газов анализ, рентгенолотрия
гични изследвания – групи 2 и 3,
проба Манту

А50.0, A50.1

Кожни и венерически болести

А50.2

Кожни и венерически болести, Рентгенологични изследвания – грунервни болести
па 2

А50.3

Кожни и венерически болести,
очни болести

А50.4

Кожни и венерически болести, Рентгенологични – група 2
нервни болести

В55.0

Клинична хематология, меди- Клинико-химични, хематологични
цинска паразитология
и цитологични

В67.1

Детска пневмология и фтизиа- Кръвна картина; серологично изтрия; хирургия
следване; рентгенография на гръден кош и бял дроб

В67.5

Гастро-ентерология, хирургия

Кръвна картина; серологично изследване; абдоминална ехография

В67.6

Нервни болести, очни болести

Клинико-химични, Хематологични
и цитологични, Рентгенологични
изследвания – група 2

В75

Медицинска
паразитология, Клинико-химични, рентгенологичнервни болести
ни изследвания – група 3, ЕМГ

C00.0, С00.1, С00.3, С00.4, С00.5, С00.6, Ушно-носно-гърлени
С00.9, С01, С02.0, С02.1, С02.2, С02.3, онкология
С02.4, С02.8, С02.9

Рентгенологични изследвания – гру
па 2

–

болести,

–

С07, С08.0, С08.1, С08.8, С08.9, С03.0, Лицево-челюстна хирургия
С03.1, С03.9, C05.0, C05.1, С05.2, С05.8,
С.05.9, С10.0, С10.1, С10.2, С10.3,
С10.9, С10.8

–

С11.0,
С13.0,
С14.2,
С32.8,

–

С11.1, С11.2, С11.3, С11.9, С12, Ушно-носно-гърлени болести
С13.1, С13.2, С13.8, С13.9, С14.0,
С14.8, С32.0, С32.1, С32.2, С32.3,
С32.9

С15.0, С15.9, С16.0, С16.2, С16.3, С16.4, Хирургия или гастроентеролоС16.5, С16.6, С16.8, С16.9, С17.0, С17.1 гия
С15.1,
С17.2,
С18.2,
С18.8,
С21.8,
С22.9,
С25.1,
С25.9,
С16.1

С15.2, С15.3, С15.4, С15.5,
С17.3, С17.8, С17.9, С18.0,
С18.3, С18.4, С18.5, С18.6,
С18.9, С19, С20, С21.0,
С22.1, С22.2, С22.3, С22.4,
С23, С24.0, С24.1, С24.8,
С25.2, С25.3, С25.4, С25.7,
С26.0, С26.1, С26.8, С26.9

С15.8, Хирургия
С18.1,
С18.7,
С21.1,
С22.7,
С25.0,
С25.8,
Хирургия или гастроентерология

С30.0, С30.1, С31.0, С31.1, С31.2, С31.3, Ушно-носно-гърлени болести
С31.8, С31.9

КАТ на глава
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Медико-диагностични дейности

С33, C34.0, С34.1, C34.2, C34.3, C34.8, Хирургия, пневмология и фти- Фибробронхоскопия; КАТ на гръC34.9
зиатрия
ден кош
С37, C38.0, C38.2, C38.3

Хирургия

КАТ на гръден кош; ехокардиография

С38.1

Хирургия, кардиология

КАТ на гръден кош; ехокардиография; ЕКГ

С38.4, С38.8, С39.0, С39.8, С39.9

Хирургия, пневмология и фти- КАТ на гръден кош
зиатрия

С40.0, С40.1, С40.2, С40.3, С40.8, С40.9, Ортопедия и травматология
С41.2, С41.3, С41.4, С41.8, С41.9

Рентгенологични – група 2; КАТ или
МРТ

С41.0, C41.1

Рентгенологични – група 2

С43.0,
С43.7,
С44.3,
С44.9,

Лицево-челюстна хирургия

С43.2, С43.3, С43.4, С43.5, С43.6, Кожни и венерически болести
С43.8, С43.9, С44.0, С44.1, С44.2,
С44.4, С44.5, С44.6, С44.7, С44.8,
С79.2, Q80.1, Q80.2, Q81.2

–

С43.1

Кожни и венерически болести,
хирургия

С48.0, C48.1, C48.2, С48.8

Хирургия

Диагностичен ултразвук на коремни органи

С49.0

Лицево-челюстна хирургия

ЯМР

С49.1, C49.2, C49.3, C79.5
С49.4,
С76.1,
С76.8,
С77.5,

–

Ортопедия и травматология

–

С49.5, С49.6, С49.8, С49.9, С76.0, Хирургия
С76.2, С76.3, С76.4, С76.5, С76.7,
С77.0, С77.1, С77.2, С77.3, С77.4,
С77.8, С77.9

С50.0, С50.1, С50.2, С50.3, С50.4, С50.5, Хирургия
С50.6, С50.8, С50.9

–

Мамография

С51.0, С51.1, С51.2, С51.8, С51.9, С52, Акушерство и гинекология
С53.8, С57.7, С57.9, С79.6
С53.0, C53.1, C53.9

Акушерство и гинекология

С54.0, С54.1, С54.2, С54.3, С54.8, С54.9, Акушерство и гинекология
С55, С56, С57.0, С57.1, С57.2, С57.3,
С57.4, С57.8
С60.0, С60.1, С60.2, С60.8, С60.9, С62.0, Урология
С62.1, С62.9, С63.0, С63.1, С63.2, С63.7,
С63.8, С63.9, С79.1

–
Колпоскопия
Абдоминална двуизмерна ехография
–

С64, C65

Нефрология

Изследване на урина; клинико-химични – креатинин; ултразвукова
диагностика на коремни органи

С66

Урология

Изследване на урина; клинико-химични – креатинин; ултразвукова
диагностика на коремни органи

С67.0, С67.1, С67.2, С67.3, С67.4, С67.5, Урология
С67.6, С67.7, С67.8

Изследване на урина; диагностичен ултразвук на пикочо-половата
система; цистоскопия

С68.0, C68.1, C68.8, C68.9

Изследване на урина; клинико-химични – креатинин; ултразвукова
диагностика на коремни органи

Нефрология, урология

С69.0, С69.1, С69.2, С69.3, С69.4, С69.5, Очни болести
С69.6, С69.8, С69.9

Хистологичен резултат

С70.0, С70.1, С70.9, С72.0, С72.1, С72.2, Нервни болести
С72.3, С72.4, С72.5, С72.8

Ядрено-магнитен резонанс
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Ядрено-магнитен резонанс; ЕЕГ

С71.1, С71.2, С71.3, С71.4, С71.6, С71.7, Нервни болести
С71.8, С71.9

Ядрено-магнитен резонанс; ЕЕГ

С73

Ендокринология

Ехография на щитовидна жлеза; клинично-химични изследвания – тиреоидни хормони

С75.0, С75.1, С75.2, С75.3, С75.4, С75.5, Ендокринология
С75.8, С75.9

КАТ; клинично-химични изследвания – хормони

С78.0, С78.1, С78.2, С78.3, С78.4, С78.5, Хирургия
С78.6, С78.7, С78.8

КАТ

С79.0

Нефрология

–

С79.3

Неврохирургия

–

С79.7

Ендокринология

D50.0

Клинична хематология

Хематологични
и
цитологични, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, изследване на изпражнение

D51.0, D51.9, D52.0, D52.9, D53.9, Клинична хематология
D55.0, D55.1, D55.9, D59.1, D59.9,
D61.0, D61.9

Хематологични
и
цитологични, клинико-химични изследвания – електролити и олигоелементи, ензими

D56.1

Клинична хематология

Хематологични
и
цитологични, клинико-химични изследвания – електролити

D57.1, D58.0, D58.1

Клинична хематология

Хематологични и цитологични,
клинико-химични изследвания

D66, D67, D68.0, D68.1, D68.2

Клинична хематология

Хематологични
и
цитологични, клинико-химични изследвания – ензими

D69.0, D69.1, D69.3, D69.5, D69.9

Клинична хематология

Хематологични и цитологични,
кръвосъсирване и фибринолиза

Е03.0

Детска ендокринология, детска Хормони, ехография; Клинико-хипсихиатрия
мични субстрати

Е03.1, E03.8

Детска ендокринология

Хормони, ехография

Е04.0, E04.9

Детска ендокринология

Ехография на щитовидна жлеза,
ЕКГ, хормони

Е05.0, E05.1, E05.2

Детска ендокринология

Ехография на щитовидна жлеза,
ЕКГ, хормони, клинико-химични
субстрати

Е05.3, E05.8

Детска ендокринология, детска Ехография на щитовидна жлеза,
кардиология, офталмология
ЕКГ, хормони, клинико-химични
субстрати

Е06.3

Детска ендокринология, детска Хормони, ехография; клинико-хикардиология, офталмология
мични субстрати, хематологични и
цитологични

Е07.1

Детска ендокринология

Е10.2

Детска ендокринология, нефро- Клинико-химични
субстрати,
логия
микроалбуминурия, изследване на
урина – основна програма

Е10.3

Детска ендокринология, очни Клинико-химични субстрати, визус
болести
и описание на очни дъна

–

Хормони, ехография; клинико-химични субстрати
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Е10.4, E10.5

Детска ендокринология, невро- Клинико-химични субстрати, доплогия
лер сонография на артерии и вени,
визус и описание на очни дъна,
ЕКГ

Е20.0, E20.1

Детска ендокринология

Клинико-химични електролити и
олигоелементи, ЕМГ

Е20.8

Детска ендокринология

Клинико-химични електролити и
олигоелементи

Е22.0

Детска ендокринология, карди- ЕКГ, КАТ на глава, клинико-хиология, неврохирургия
мични изследвания

Е23.0

Детска ендокринология

Хормони, рентгенологични изследвания – група 3

Е23.2

Детска ендокринология

Хормони

Е24.0, E26.0

Детска ендокринология, детска Клинико-химични изследвания –
кардиология
кръвнозахарен профил, електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е25.0

Детска ендокринология,
шерство и гинекология

Е26.2

Детска ендокринология

Е26.8

Детска ендокринология, детска Клинико-химични изследвания –
кардиология или очни болести електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е27.1, E27.4

Детска ендокринология, детска Клинико-химични изследвания –
кардиология
електролити и олигоелементи, ЕКГ

Е27.5

Детска ендокринология, детска Абдоминална ехография, ЕКГ, кликардиология
нико-химични изследвания

E28.2

Детска ендокринология,
шерство и гинекология

аку- Ехография

Е30.0

Детска ендокринология,
шерство и гинекология

аку- Ехография, полови и гонадотропни
хормони

Е30.1

Детска ендокринология

аку- Клинико-химични изследвания –
електролити и олигоелементи
Клинико-химични изследвания –
електролити и олигоелементи, ЕКГ

Рентгенологични изследвания – група 2

Е34.3, Е55.0, Е70.0, Е70.1, Е70.2, Е71.1, Детска ендокринология
Е71.3, Е74.0, Е74.2, Е75.0, Е75.2, Q96

–

Е72.2

Детска нефрология

–

Е79.1

Детска ендокринология

Клинико-химични изследвания – суб-
страти

E83.0

Детска ендокринология

Клинико-химични изследвания

Е83.3

Детска ендокринология

Клинико-химични
изследвания,
Рентгенологични изследвания – група 2

F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, Детска психиатрия
F20.6, F20.8, F30, F31, F32, F40, F41,
F42, F43, F44, F45, F48, F70, F71, F72,
F73, F78, F79, F84, F90
G04.8, G06

–

Детска неврология, очни боле- ЕЕГ, ядрено-магнитен резонанс,
сти
хематологични и цитологични изследвания – субстрати

С Т Р.
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G54.2, G54.3, G54.5,
G63.2, G63.5, G63.8

G54.0,
G62.0,

G35
G40.0, G40.1, G40.2,
G40.6, G40.7, G40.8

G40.3,
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Хематологични и цитологични изследвания, ЕКГ

G54.1, Детска неврология
G62.2,

ЕМГ

Детска неврология

ЯМР

G40.4, Детска неврология

ЕЕГ, КАТ при индикации

G70.0

Детска неврология

ЕМГ на едно влакно

G71.0, G71.1, G71.2, G72.2

Детска неврология

Високоспециализирани медицински дейности – ЕМГ; Клиничнохимични – ензими; Хематологични и цитологични

G71.8, G72.3

Детска неврология

Високоспециализирани медицински дейности – ЕМГ; Клиничнохимични – ензими и олигоелементи; Хематологични и цитологични

G80.0,
G80.8

G80.1,

G80.2,

G80.3,

Н17, H18.6

G80.4, Детска неврология
Очни болести

ЕЕГ, рентгенологични
ния – група 2

изследва-

биомикроскопия

Н20.1, Н30.0, Н44.0, Н44.5, Н44.6, Очни болести
Н44.7, Н54.0, Н54.1, Н54.2, Н54.4,
Н54.5, Н54.6

Централно зрение, офталмоскопия,
биомикроскопия

Н26.0

Очни болести

Изследване на периферно зрение

Н33.0, H47.2

Очни болести

Периферно зрение

Н33.5, H35.3

Очни болести

Периферно зрение, офталмоскопия, биомикроскопия

Н34, H36.0

Очни болести

Визус и описание на очни дъна, съдове и ретина

Н40, H40.1, H40.2, H40.8

Очни болести

Измерване на вътреочно налягане,
периферно зрение

Н65.2

Ушно-носно-гърлени болести

Отоскопия конвенционална аудиометрия

Н65.3

Ушно-носно-гърлени болести

Клинична микробиология конвенционална аудиометрия

Н66.1

Ушно-носно-гърлени болести

Клинична микробиология конвенционална аудиометрия; Рентгенологични – група 2

Н70.1, H70.2

Ушно-носно-гърлени болести

Отоскопия, конвенционална аудиометрия; Рентгенологични – група 2

Н90.0, H90.3, H93.3

Ушно-носно-гърлени болести

Конвенционална аудиометрия

Н95.1

Ушно-носно-гърлени болести

Конвенционална аудиометрия; Рент
генологични – група 2

I00

Детска кардиология

Хематологични и цитологични,
ЕКГ, ехокардиография, клинична
микробиология

I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, Детска кардиология
I09.0, I09.2
I10.2, I13, I15

ЕКГ; Ехокардиография

Детска кардиология, детска Хематологични и цитологични;
ендокринология и болести на Инструментални и -/ЕКГ, Холтер/
обмяната, детска нефрология, Очни дъна
очни болести
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I11

Детска кардиология, детска ен- Хематологични и цитологични;
докринология и болести на об- Инструментални и -/ЕКГ, Холтер/
мяната, очни болести
Очни дъна

I12

Детска кардиология, детска ен- Хематологични и цитологични;
докринология и болести на об- Инструментални и -/ЕКГ, Холтер/
мяната, детска нефрология

I31.0, I31.1

Детска кардиология

Хематологични и цитологични;
Инструментални – ЕКГ,
ЕхоКГ;
Рентгенография

I34.0, I34.1, I34.2, I34.8, І35.0, І35.1, Детска кардиология
І35.2, І36.0, І36.1, І36.2, І42.9, І43.1, І48,
І51.4, І51.7, І51.8

Хематологични и цитологични;
Инструментални – ЕКГ, ЕхоКГ

І42.0, I42.1, I42.5, I43.8

Детска кардиология

Инструментални – ЕКГ, ЕхоКГ

І44.2, I45.6

Детска кардиология

Инструментални – ЕКГ,
Рентгенография

J 40-42

Детска пневмология и фтизиа- ФИД, Кръвно-газов анализ
трия

J45.0, J45.1, J45.9

Клинична алергология, детска Хематологични и цитологични;
пневмология и фтизиатрия
КАП с алергени – по преценка на
алерголог; ФИД

J47

Детска пневмология и фтизиа- Хематологични и
трия
КАТ на гръден кош

цитологични;

J84.0

Детски болести, детска пневмо- Хематологични
логия и фтизиатрия
ФИД

цитологични;

J84.1

Детски болести или детска пнев Хематологични и цитологични;
мология и фтизиатрия
Рентгенологични изследвания група 3

К25.7, K26.7

Детска гастроентерология

Хематологични и
Фиброгастроскопия

К50.0, K50.1

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични;
Абдоминална ехография

К51.3, K51.8, K51.9

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични;
Фиброколоноскопия

К73

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични;
Изследване на урина; Клиничнохимични; ехография

К74.6

Детска гастроентерология, дет- Хематологични и цитологични;
ска хирургия
Изследване на урина; Клиничнохимични; ехография

К74.3

Детска гастроентерология, дет- Хематологични и цитологични;
ска хирургия
Изследване на урина; Клиничнохимични; ехография; Ректоскопия,
езофагоскопия

К86.1

Детска гастроентерология, дет- Хематологични и цитологични;
ска хирургия
Клинично-химични; Абдоминална
ехография

К90.0

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични;
Клинично-химични; масти в изпражненията

К90.9

Детска гастроентерология

Хематологични и
Клинично-химични

L10.0, L10.1, L10.2, L10.3, L10.4

Кожни и венерически болести

Имунологични изследвания

и

ЕхоКГ,

цитологични;

цитологични;
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L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.5, Кожни и венерически болести
L51.0, L51.1, L51.2, L71.0, L71.1

Клинико-химични, Хематологични
и цитологични

L52

Кожни и венерически болести

Клинико-химични, Хематологични
и цитологични, Проба на Манту

L93.0, L93.1, L93.2

Кожни и венерически болести, Клинико-химични, Хематологични
детска ревматология
и цитологични ЕКГ, LE клетки

L94.0, L94.1, M32.0, M32.1, М33.2, Кожни и венерически болести, Клинико-химични, Хематологични
М33.0
детска ревматология
и цитологични
М00.0, М00.1, М00.2, М00.8, М01.3, Очни болести,
М01.5, М01.8, М02.1, М02.3, М03.2
травматология

ортопедия

и Хематологични и цитологични;
Изследване на урина; рентгенография

М08.1

Очни болести,
травматология

ортопедия

и Хематологични и цитологични;
Рентгенологични изследвания група 2

М08.3

Очни болести, ортопедия и Хематологични и цитологични;
травматология, детска ревмато- Кръвосъсирване и фибринолиза;
логия
Изследване на урина; Клиничнохимични изследвания; Рентгенологични изследвания група 2; Имунологични изследвания

М34.0, М34.1, M34.2, M35.0, M35.1

Детска ревматология, кожни
и венерически болести, нервни болести, детска нефрология,
детска кардиология

М42.0, M88.0

Ортопедия и травматология, Хематологични и цитологични;
нервни болести
Кръвосъсирване и фибринолиза;
Изследване на урина; Клиничнохимични изследвания; Рентгенография

М50.0

Очни болести, ортопедия и Хематологични и цитологични;
травматология, нервни болести Изследване на урина; Рентгенологични изследвания група 3

М51.0, M65

Ортопедия и травматология, Хематологични и цитологични
нервни болести

М86.3

Ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични;
Изследване на урина; Клиничнохимични; Рентгенография

М86.4, M86.6

Ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични;
Изследване на урина; Клиничнохимични; Рентгенография; Микробиолофия; антибиограма

М86.9

Ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични;
Кръвосъсирване и фибринолиза;
Изследване на урина; Клиничнохимични; Рентгенография; Микробиолофия; антибиограма

М88.8, M91.0, M91.1

Ортопедия и травматология

Хематологични и цитологични;
Кръвосъсирване и фибринолиза;
Изследване на урина; Клиничнохимични изследвания; Рентгенография

М91.2, М91.3, М91.8, М91.9, М92.0, Ортопедия и травматология
М92.1, М92.2, М92.3, М92.4, М92.5,
М92.6, М92.7

Хематологични и цитологични;
Кръвосъсирване и фибринолиза;
Изследване на урина; Клиничнохимични изследвания (ензими)

Хематологични и
Клинично-химични
Рентгенография

цитологични;
изследвания;
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М92.4

Очни болести, ортопедия и Хематологични и цитологични;
травматология, нервни болести Кръвосъсирване и фибринолиза;
Изследване на урина; Клиничнохимични изследвания; Рентгенография

N03

Нефрология

Клинико-химични; Изследване на
урина – основна програма, ехография; Бъбречна биопсия

N04

Нефрология, кардиология

Клинико-химични; Изследване на
урина – основна програма; Бъбречна биопсия

N11

Нефрология

Изследване
на
урина – основна програма; Клинично-химични
(субстрати, ензими, електролити
и олигоелементи); Изследване на
урина за урокултура; Ултразвукова
диагностика на коремните органи

N18

Нефрология

Клинично-химични (субстрати, ензими, електролити и олигоелементи); ЕКГ

N20

Урология

Изследване
на
урина – основна програма; Клинично-химични
(субстрати, ензими, електролити
и олигоелементи); Изследване на
урина за урокултура; Ултразвукова
диагностика на коремните органи

Р27.1

Детска пневмология и фтизиа- Рентгенологична група 2 ЕКГ
трия, детска кардиология

Q03.0, Q03.1, Q03.8

Детски болести, очни болести, Очни дъна; ЕЕГ; КАТ; Трансфонтаневрохирургия, неврология
нелна ехография

Q05.0

Детски болести, очни болести, Очни дъна; ЕЕГ; КАТ; Трансфонтаневрохирургия
нелна ехография Хематологични и
цитологични; ЕКГ

Q05.1, Q05.2, Q05.3

Детски болести, неврохирургия Очни дъна; ЕЕГ; КАТ; Хематологични и цитологични; ЕКГ

Q11.1

Очни болести

Очни дъна; Изследване на зенични
реакции, Изследване на заден очен
сегмент, преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия

Q11.2

Очни болести

Изследване на зенични реакции,
Изследване на заден очен сегмент,
преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия, Изследване на
адаптация, скиаскопия, Изследване на зрително поле – периметрия
или кампиметрия

Q11.3

Очни болести

Изследване на заден очен сегмент,
преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия, Изследване на
адаптация, скиаскопия, Изследване на зрително поле – периметрия
или кампиметрия

Q12.0

Очни болести

Изследване на преден очен сегмент, офталмоскопия
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Q12.2

Очни болести

Изследване на зенични реакции,
Изследване на преден очен сегмент, офталмоскопия

Q12.3

Очни болести

Очни дъна; Изследване на заден
очен сегмент, преден очен сегмент,
офталмоскопия, Изследване на
адаптация, скиаскопия

Q21.0,
Q22.0,
Q23.1,
Q24.1,
Q25.0,

Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Детска кардиология
Q22.1, Q22.2, Q22.4, Q23.0,
Q23.2, Q23.3, Q23.4, Q24.0,
Q24.2, Q24.3, Q24.5, Q24.8,
Q25.1, Q25.3, Q26.0, Q26.8

Ехокардиография ЕКГ

Q22.5

Детски болести, очни болести Ехокардиография ЕКГ
или детска кардиология

Q25.5, Q25.6

Детска кардиология, детска Ехокардиография ЕКГ, Рентгенопневмология и фтизиатрия
логични изследвания – група 3

Q33.0, Q33.3, Q33.6

Детска пневмология и фтизиа- ЕКГ; Рентгенологични изследватрия, хирургия
ния – група 3; Кръвно-газов анализ; ФИД

Q39.0

Ушно-носно-гърлени болести

Q39.1, Q39.2

Хирургия, детска гастроентеро- Езофагоскопия
логия

Q39.3

Детска гастроентерология

Езофагоскопия

Q43.0, Q43.1, Q43.2

Детска гастроентерология

Хематологични и цитологични изследвания

Езофагоскопия

Q61.1, Q61.4, Q62.0, Q62.1, Q62.2, Детска нефрология
Q62.4

Ехография

Q65.0

Ортопедия и травматология

Ехография

Q65.1

Ортопедия и травматология

Ехография, рентгенография

Q77.2

Ортопедия и травматология, Рентгенологични
детска пневмология и фтизиа- ния – група 3
трия

изследва-

Q77.4, Q77.6, Q77.7, Q78.0, Q78.2

Ортопедия и травматология

Рентгенологични
ния – група 2

изследва-

Q78.1

Ортопедия и травматология, Рентгенологични
хирургия, детска ендокриноло- ния – група 2
гия

изследва-

Q85.1

Кожни и венерически болести,
детска неврология, детска психиатрия

–

Q91.0, Q91.2

Детска кардиология

–

C79.4, C79.8, Т95.0, T95.1
–
Забележка.
В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания
през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от
налични при общопрактикуващия лекар (лекаря по дентална медицина), съответно при лекаря специалист
медицински документи, в това число и от епикриза от лечебно заведение за болнична помощ, лекарят
прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на
консултациите и/или изследванията.
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Приложение № 5
към чл. 1, ал. 1
Обхват на медицинските дейности, необходими за насочване на лица над 18 години към териториална експертна лекарска комисия по заболявания
МКБ код на заболяването

Консултативен преглед от
специалист със съответна специалност

Медико-диагностични дейности

А15.0

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенография и томография на
гръден кош и бял дроб микробиологично изследване за Мicobacterium

А15.1

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенография и томография на
гръден кош и бял дроб

А15.2

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенография на гръден кош и
бял дроб

А15.4, D86.0, D86.1, D86.2

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенологични – групи 2 и 3

А15.5, А15.8, A16.8

Пневмология и фтизиатрия, Рентгенологични – групи 2 и 3
ушно-носно-гърлени болести

А16.0, A16.1

Пневмология и фтизиатрия

Проба Манту; рентгенография и
томография на гръден кош и бял
дроб

А16.3

Пневмология и фтизиатрия

Проба
Манту;
ни – групи 2 и 3

рентгенологич-

А16.4

Пневмология и фтизиатрия или Проба
Манту;
ушно-носно-гърлени болести
ни – групи 2 и 3

рентгенологич-

А17.1

Пневмология и
нервни болести

рентгенологич-

А18.0

Пневмология и фтизиатрия; Рентгенологични – групи 2 и 3
ортопедия и травматология

А18.1

Пневмология и фтизиатрия Проба Манту; микробиологично
или нефрология, или урология, изследване на урина; ехография
или акушерство и гинекология

А18.2

Пневмология и фтизиатрия

А18.3

Пневмология и фтизиатрия Проба Манту; рентгенологични –
или гастроентерология
група 4; ехография

A18.4

Пневмология и фтизиатрия; Проба Манту;
кожни и венерически болести изследване

А18.5

Пневмология
очни болести

А18.6

Пневмология и фтизиатрия или Проба Манту
ушно-носно-гърлени болести

А18.7

Пневмология и фтизиатрия Проба Манту; ехография
или ендокринология и болести
на обмяната

А18.8

Пневмология и фтизиатрия

A52

Кожни и венерически болести; ЕКГ, ехокардиография
неврология; кардиолог

А98.5

Нефрология

Кръвна картина;урина; урея; креатинин; ехография на бъбреци

В55.0

Медицинска паразитология

Кръвна картина; урина – химично
изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген); седимент на урина – ориентировъчно изследване

и

фтизиатрия; Проба
Манту;
ни – групи 2 и 3

Проба Манту

микробиологично

фтизиатрия; Проба Манту

Проба Манту; ехография
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В67.0

Гастроентерология, хирургия

В67.1

Пневмология
хирургия

В67.3

В зависимост от органната ло- Кръвна картина; серологично изкализация
следване; паразитологично изследване

В 67.5

Гастроентерология, хирургия

В67.6

В зависимост от органната ло- Кръвна картина; серологично изкализация
следване

C00.0,
С00.6,
С43.4,
С44.2,
С44.8,

С00.1, С00.2, С00.3,
С00.8, С00.9, С43.1,
С43.5, С43.6, С43.7,
С44.3, С44.4, С44.5,
С44.9, С46.0, Q80

С00.4,
С43.2,
С44.0,
С44.6,

и

Кръвна картина; серологично изследване; ехография на коремни
органи; паразитологично изслед
ване

фтизиатрия; Кръвна картина; серологично изследване; рентгенография на гръден кош и бял дроб

С00.5, Кожни и венерически болести
С43.3,
С44.1,
С44.7,

Кръвна картина; серологично изследване; абдоминална ехография

–

С01, С02.0, С02.1, С02.2, С02.3, С02.4, Ушно-носно-гърлени болести
С02.8, С02.9, С09.0, С09.1, С09.8, С09.9,
С10.0, С10.1, С10.2, С10.3, С10.4, С10.8,
С10.9, С11.0, С11.1, С11.2, С11.3, С11.8,
С11.9, С12, С13.0, С13.1, С13.2, С13.8,
С13.9, С14.0, С14.2, С14.8, С32.0, С32.1,
С32.2, С32.3, С32.8, С32.9, H70.1, H70.2

–

С03.0, C49.0

–

Ушно-носно-гърлени болести;
лицево-челюстна хирургия

С03.1, С04.0, С04.1, С04.8, С04.9, С05.0, Лицево-челюстна хирургия
С05.1, С05.2, С05.8, С05.9, С06.0, С07,
С08.0, С08.1, С08.8, С08.9, С46.2
С06.1, C06.2, C06.8, C06.9

–

Лицево-челюстна хирургия

С15.0, С16.0, С16.1, С16.2, С16.3, С16.4, Хирургия или гастро-ентеролоС16.5, С16.6, С16.8, С16.9, С17.0, С17.1, гия
С17.2
С15.1,
С15.9,
С18.6,
С21.1,
С24.0,
С25.8,
С50.2,
С50.9,
С77.1,
С77.9,
С78.5,

С15.2, С15.3, С15.4, С15.5, С15.8, Хирургия
С18.1, С18.2, С18.3, С18.4, С18.5,
С18.7, С18.8, С19, С20, С21.0,
С21.2, С21.8, С22.4, С22.9, С23,
С25.1, С25.2, С25.3, С25.4, С25.7,
С25.9, С26.0, С26.8, С50.0, С50.1,
С50.3, С50.4, С50.5, С50.6, С50.8,
С76.1, С76.2, С76.7, С76.8, С77.0,
С77.2, С77.3, С77.4, С77.5, С77.8,
С78.0, С78.1, С78.2, С78.3, С78.4,
С78.6, С78.7, С78.8

С17.3, C17.8, C17.9

Хирургия или гастро-ентероло- Езофагогастродуоденоскопия
гия

С18.0

Хирургия

Фиброколоноскопия

С22.0, С22.1, С22.2, С25.0, С26.1, С26.9 Хирургия

Диагностичен ултразвук на коремни органи

С22.3, C22.7

Диагностичен ултразвук на коремни органи, туморни маркери

Хирургия
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Холангиография

С30.0, С30.1, С31.0, С31.1, С31.2, С31.3, Ушно-носно-гърлени болести
С31.8, С31.9

КАТ на глава

С33, C34.0, C34.1

Пневмология
онкология

и

фтизиатрия, Фибробронхоскопия

С34.2, C34.3, C34.8

Пневмология
онкология

и

фтизиатрия, Фибробронхоскопия; рентгенологични – група 3; КАТ на гръден
кош

С37

Хирургия, онкология

С38.0

Пневмология и фтизиатрия, Рентгенологични – група 3; КАТ на
кардиология, онкология
гръден кош

С38.1, С38.2, С38.3, С38.4, С38.8

Пневмология и фтизиатрия

Рентгенологични – група 3; КАТ на
гръден кош

С39.0, C39.8, C39.9

Хирургия

КАТ на гръден кош

Рентгенологични – група 3; КАТ на
гръден кош

С40.0, С40.1, С40.2, С40.3, С40.8, С40.9 Ортопедия

Рентгенологични – група 2 КАТ по
преценка

С41.0, C41.2

Неврохирургия

Рентгенологични – група 2

С41.1

Лицево-челюстна хирургия

Рентгенологични – група 2

С41.3

Гръдна хирургия

Ядрено-магнитен резонанс

С41.4, C41.8

Ортопедия и травматология

Рентгенологични – група
или МРТ

С43.0

Хирургия, кожни и венерически болести

С43.8

Кожни и венерически болести

С45.0, C45.1, C45.2, C45.7, C45.9

Гръдна хирургия онкология

–

С46.1, C46.3, C46.7, C46.8, C46.9

Онкология

–

–

С47.0, С47.1, С47.2, С47.3, С47.4, С47.5, Нервни болести
С47.6, С47.8, С47.9, G30, G35

Ядрено-магнитен резонанс

С48.0, C48.1, C48.2, C48.8

Хирургия

Ядрено-магнитен резонанс

С49.1, C49.2, C49.5

Ортопедия и травматология

Ядрено-магнитен резонанс

С49.3, С49.4, С49.6, С49.8, С49.9, I97.2, Хирургия
T95
С51.0,
С53.0,
С54.2,
С57.0,
С57.8,

–

С51.1, С51.2, С51.8, С51.9, С52, Акушерство и гинекология
С53.1, С53.8, С53.9, С54.0, С54.1,
С54.3, С54.8, С54.9, С55, С56,
С57.1, С57.2, С57.3, С57.4, С57.7,
С57.9

С60.0, С66, С67.0, С67.1, С67.2, С67.3, Урология
С67.4, С67.5, С67.6, С67.7, С67.8, С67.9
С60.1, С60.2, С60.8, С60.9, С61, С62.0, Урология
С62.1, С62.9, С63.0, С63.1, С63.2, С63.7,
С63.8, С63.9
С64, C65

Нефрология

С68.0, C68.1, C68.8, C68.9

Нефрология, урология

С69.0, С69.1, С69.2, С69.3, С69.4, С69.5, Очни болести
С69.6, С69.8, С69.9
С70.0
С70.1,
С71.4,
С72.0,
С72.8,

Нервни болести, очни болести
С70.9, С71.0, С71.1, С71.2, С71.3, Нервни болести
С71.5, С71.6, С71.7, С71.8, С71.9,
С72.1, С72.2, С72.3, С72.4, С72.5,
С72.9

–

2
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С73, С74.0, С74.1, С74.9, С75.0, С75.1, Ендокринология
С75.2, С75.3, С75.4, С75.5, С75.8, С75.9
С76.0

Неврохирургия или лицево-челюстна хирургия

С76.3, C76.4, C76.5

Ортопедия и травматология

С79.0, С79.1, С79.2, С79.3, С79.4, С79.5, Хирургия, онкология
С79.6, С79.7, С79.8
С80
С81.0,
С82.1,
С83.2,
С83.8,
С84.4,
С88.0,
С90.0,
С91.3,
С92.1,
С92.9,
С94.0,
С94.7,
С96.0,

Вътрешни болести, онкология
С81.1, С81.2, С81.3, С81.7, С82.0, Клинична хематология
С82.2, С82.7, С82.9, С83.0, С83.1,
С83.3, С83.4, С83.5, С83.6, С83.7,
С83.9, С84.0, С84.1, С84.2, С84.3,
С84.5, С85.0, С85.1, С85.7, С85.9,
С88.1, С88.2, С88.3, С88.7, С88.9,
С90.1, С90.2, С91.0, С91.1, С91.2,
С91.4, С91.5, С91.7, С91.9, С92.0,
С92.2, С92.3, С92.4, С92.5, С92.7,
С93.0, С93.1, С93.2, С93.7, С93.9,
С94.1, С94.2, С94.3, С94.4, С94.5,
С95.0, С95.1, С95.2, С95.7, С95.9,
С96.1, С96.2, С96.3, С96.7, С96.9

С97
D50.0,
D53.9,
D57.1

Диференциално броене; морфология на левкоцити и еритроцити

Съобразно локализацията, он- Рентгенологични,
кология, вътрешни болести
маркери
D51.0,
D55.0,

D51.9,
D55.1,

D52.0,
D55.9,

ЯМР,

туморни

D52.9, Клинична хематология
D56.1,

Хематологични и клинико-химични изследвания

D58.0, D58.1, D59.1, D59.9, D61.0, Клинична хематология
D61.9, D 66, D 67, D68.0, D68.1, D68.2

Хематологични и цитологични,
клинико-химични изследвания

D69.0, D69.1, D69.3, D69.5, D69.9

Клинична хематология

Хематологични и цитологични,
кръвосъсирване и фибринолиза

Е05.0, Е05.1, Е05.2, Е05.8, Е06.5

Ендокринология и болести на fT4, TSH, ехография на щитовидна
обмяната
жлеза

Е03.8

Ендокринология и болести на fT4, TSH, ЕКГ
обмяната

Е06.3

Ендокринология и болести на fT4, TSH, изследване на автоантиобмяната
тела (ТАТ, МАТ), ехография на щитовидната жлеза

Е10.9, E11

Ендокринология и болести на Кръвнозахарен профил; креатинин;
обмяната
на урина – основна програма и
микроалбуминурия; очни дъна

Е10.2

Ендокринология и болести на Кръвнозахарен профил; креатинин;
обмяната, нефрология
на урина – основна програма и
микроалбуминурия; очни дъна; диагностичен ултразвук на коремни
органи

Е10.3

Ендокринология и болести на Кръвнозахарен профил; креатинин;
обмяната, очни болести
на урина – основна програма и
микроалбуминурия; очни дъна

Е10.4

Ендокринология и болести на Кръвнозахарен профил; креатинин;
обмяната, нервни болести
на урина – основна програма и
микроалбуминурия; очни дъна; неоперативни неврологични тестове

Е10.5

Ендокринология и болести на Кръвнозахарен профил; креатиобмяната, съдова хирургия, не- нин; на урина – основна програма
фрология
и микроалбуминурия; очни дъна;
доплерова сонография на артерии
и вени
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Е21.0, Е20.0, Е24, Е25, Е26, Е27

Ендокринология и болести на Електролити и олигоелементи, хоробмяната
мони

Е22, E23

Ендокринология и болести на Ядрено-магнитен резонанс, хормообмяната
ни

F00, F01, F02, F03, F20.0, F20.1, F20.2, Психиатрия
F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F30,
F31, F32

–

G20, G54.0, G54.2, G54.3, G54.1, G54.5, Нервни болести
G71.0, G71.2, G71.1, G72.3

Електромиография

G40.4, G40.3, G40.1, G40.2, G40.5

Нервни болести

Електроенцефалография

G63.2

Нервни болести

Клинико-химични изследвания

G70.0, I61, I63, I64, Т91.3

Нервни болести

КАТ

G73.5

Нервни болести, ендокрино- Електромиография
логия и болести на обмяната,
очни болести

H15.0, H15.1, H15.8

Очни болести

Биомикроскопия

H16.3, H16.4, H17.0, H18.1, H18.4, Очни болести
H18.8, H20.1, H30

Биомикроскопия, зрителна острота
с корекция

H18.6

Очни болести

Биомикроскопия, зрителна острота с корекция, може и контактни
лещи

H33

Очни болести

Очни дъна, зрителна острота с корекция, периметрия

H34

Очни болести

Очни дъна, зрителна острота с корекция, ФА, ОСТ

H35.3

Очни болести

Периметрия, очни дъна, зрителна
острота с корекция, ФА, ОСТ

H35.4, H35.7

Очни болести

Периметрия, очни дъна, зрителна
острота с корекция, оглед с Голдман

H40

Очни болести

Тонометрия, зрителна острота с корекция, периметрия, ОСТ

H44.2, H44.5

Очни болести

Зрителна острота с корекция, оглед
с Голдман, АРМ

H47

Очни болести

Зрителна острота с корекция, ФА,
ОСТ, периметър

H65.2, H65.3, H65.4, H66.1, H66.2, Ушно-носно-гърлени болести
H66.3, H80.2, H90

Аудиометрия

H81.0, H83.0

Отоневрологично изследване

Ушно-носно-гърлени болести

I05, І06, І07, І08, І09, I23.1, I23.2, I23.6, Кардиология
I25.3, I25.5, I31, I34, I35, I36, I37, I38,
I42.0, I42.1, I42.2, I42.4, I42.5, I42.8,
I51.5, I51.7

Ехокардиография, ЕКГ

І10, I11

Кардиология

ЕКГ; ЕХОК, очни дъна

І12

Кардиология

Ехография на бъбреците

І13

Кардиология

Ехография
ЕХОК

І15, I27.0, I28.8, I51.4

Кардиология

ЕКГ, ЕХОК

I20, I25.1

Кардиология

ЕКГ, ЕХОК, ВЕТ

I25.4

Кардиология

ЕКГ, СКАГ

на

бъбреците;

ЕКГ,
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I25.6

Кардиология

ЕКГ, ВЕТ

I28.9, I44.2, I45.6, I49.5

Кардиология

ЕКГ

I50.0, I50.1, Q21, Q22, Q23, Q25

Кардиология

Ехокардиография

I69

Нервни болести

I70.0

Кардиология, съдова хирургия

Ехокардиография

I70.2, I73.1, I80.0, I80.1, I80.2

Съдова хирургия

Доплерова сонография

I71.2, I71.4, I71.6, I72

Съдова хирургия

Ехография

I83.0, I83.1, I83.2

Съдова хиругия или кожни и
венерически болести

I85

Гастроентерология

I89.1

Съдова хирургия

J44.8, J44.9

Пневмология и фтизиатрия

J45.0, J45.9

Клинична алергология или ФИД; кожно-алергично тестване
пневмология и фтизиатрия

J45.1

Клинична алергология или ФИД
пневмология и фтизиатрия

J47

Пневмология и фтизиатрия

Хематологични,
кош или ФБС

J96.1

Пневмология и фтизиатрия

ФИД; кръвно-газов анализ

K22.0, K25.7, K26.7

Гастроентерология

Езофагогастродуоденоскопия с биопсия и хистологично изследване

K50.0, K50.1, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, Гастроентерология
K51.4

Фиброколоноскопия с биопсия и
хистологично изследване

K72, K73.0, K74.2, K74.3, K74.4, К80.4, Гастроентерология
K86.0, K86.1

Билирубин; АСАТ; АЛАТ; ГГТП;
АФ; тромбоцити; ехографска диагностика; албумин, протромбиново
време/INR

–

–
Рентгеново контрастно изследване
на хранопровода
–
Рентгенологични – група 3; функционално изследване на дишането,
кръвно-газов анализ

КАТ на

гръден

K90.0, K90.8

Гастроентерология

–

L10

Пневмология и фтизиатрия; Хистобиопсично изследване
кардиология; ендокринология;
Кожни и венерически болести

L12

Кожни и венерически болести

L40

Вътрешни болести; Ревмато- Рентгенологични – група 2
логия; Кожни и венерически
болести

L97

Съдова хирургия или Кожни и Доплерова сонография на артерии
венерически болести
и вени

L93

кожни и венерически болести Хистобиопсично изследване след
или ревматология
тънкоиглена биопсия; Хематологични и цитологични изследвания – LE клетки

M05.0, M05.8, М06

Ревматология

M07

Ревматология или кожни и ве- Рентгенологични – група 2
нерични болести или ортопедия и травматология

М10.3

Ендокринология, нефрология

Хистобиопсично изследване

Имунологични

Пикочна киселина; изследване на
урина – основна програма
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M11, M13, M14, M15.0, M15.3, M15.4, Ревматология или ортопедия и Рентгенологични – група 2
M45, M47, M53.1
травматология
M22.4, T94

Ортопедия и травматология

Рентгенологични – група 2

M30

Кожни и венерични болести Доплерова сонография, Хистобиопили съдова хирургия или рев- сично изследване след тънкоиглена
матология
биопсия

М32

Ревматология или кожни и ве- Хистобиопсично изследване след
нерически болести
тънкоиглена биопсия; Хематологични и цитологични изследвания

М33

Неврология или кожни и вене- Хистобиопсично изследване след
рични болести
тънкоиглена биопсия; ЕМГ

М34

Кожни и венерически болести

Хистобиопсично изследване след
тънкоиглена биопсия

M35.0, M35.2

Ревматология

Рентгенологични – група 2

M65.9

Ревматология или ортопедия и
травматология

M80

Ортопедия и травматология, Остеоденситометрия
ендокринология

M86.4, M86.6

Ортопедия и травматология

Рентгенологични, група 2, Микробиология и антибиограма

M87.0

Ортопедия и травматология

Рентгенологични, група 2, МРТ

M88, M93

Ортопедия и
ревматология

M96.1

Ортопедия и травматология Рентгенологични, група 2, МРТ
или неврохирургия

–

травматология, Рентгенологични – група 2

N01, N02, N03, N04, N07, N11, N13, Нефрология
N14, N18, N20.0

Изследване на урина – белтък,
седимент; хематологични и цитологични изследвания, клинико-химични
изследвания – креатинин,
общ белтък, албумин, ултразвукова
диагностика на бъбреци

N41.1

Нефрология или урология

Изследвания на урина – белтък,
седимент; клинико-химични изследвания – креатинин; клинична
микробиология – изследвания на
урина за урокултура

N80

Акушерство и гинекология

Ехография

Q61

Нефрология

Изследване на урина – белтък, седимент; ултразвукова диагностика
на бъбреци

Q81

Кожни и венерични болести

Имунологични

Т90.3

Неврохирургия или неврология

T90.5

Неврохирургия

Т92.4

Ортопедия и травматология
или неврология

–
Ядрено-магнитен резонанс
–

Забележка.
В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания
през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от
налични при общопрактикуващия лекар (лекаря по дентална медицина), съответно при лекаря специалист
медицински документи, в това число и от епикриза от лечебно заведение за болнична помощ, лекарят
прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на
консултациите и/или изследванията.
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Приложение № 6
към чл. 1, ал. 1
Комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение
I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване на пациента със структурата,
организацията и работния график на лечебното
заведение и квалификацията на медицинските
специалисти.
2. Запознаване на пациента с периодичността
и обема на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение и отговорността за неговото
спазване, в това число със:
2.1. начина за заявяване на посещения;
2.2. начина на осъществяване на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
наличие на заболяване, подлежащо на такова
наблюдение;
2.3. честотата на прегледите и рисковете при
неявяване на преглед;
2.4. начина за осъществяване за консултации
от друг специалист и медико-диагностично изследване в рамките на комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение;
2.5. начина за извършване на медико-диагностични изследвания и получаване на резултатите
от тях;
2.6. дейностите, за които се заплаща, размера
на дължимите суми, реда и начина на заплащане
и за издаване на документ за извършено плащане.
3. Запознаване на пациента с неговите права
и задължения, вкл. и с възможността за достъп
до здравното му досие.
II. Обхват
Комплексното диспансерно (амбулаторно)
наблюдение включва клинични прегледи (специализирани медицински дейности), изследвания
и необходими консултации (специализирани и
високоспециализирани медицински дейности),
които се осъществяват в съвкупност, на лица
с кожно-венерически и психични заболявания,
съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
ІІІ. Дейностите и услугите в обхвата по
т. I – ІІ съставляват основен пакет.

Приложение № 7
към чл. 1, ал. 1
Амбулаторни процедури
Амбулаторна процедура № 1 „Хрониохемодиализа“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица
със заболявания по МКБ-10: Z 49.1.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по диализно лечение в обхвата
на медицинската специалност „Нефрология“/
„Детска нефрологи я“, съгласно медицинск и
стандарт „Диализно лечение“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 39.95.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:

ВЕСТНИК
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1.4.1. Провеждане на хрониохемодиализно
лечение съгласно утвърдените в медицински
стандарт „Диализно лечение“ схеми за пациенти
с краен стадий на хронично бъбречно заболяване.
1.4.2. Провеждане на извънредни и по-чести
хемодиализи, извън установената схема на диализно лечение, при пациенти в хронична бъбречна
недостатъчност (ХБН) със:
1.4.2.1. хиперхидратация;
1.4.2.2. хиперкалиемия;
1.4.2.3. тежка хронична застойна сърдечна
недостатъчност;
1.4.2.4. перикардит;
1.4.2.5. резистентна на медикаментозно лечение тежка артериална хипертония;
1.4.2.6. невъзможност за достигане на желаната ефективност при стандартна честота на
хемодиализата (много високо телесно тегло, лош
кръвен дебит и др.);
1.4.2.7. усложнения при болни, лекувани с
перитонеална диализа, налагащи временно да
бъдат включени и на хемодиализа.
1.4.3. Прилагане на лекарствени продукти за
лечение на симптоматичната анемия при ХБН,
както и за лечение на минералните костни нарушения при ХБН.
1.4.4. Периодичен контрол на биохимичните
параметри и хранителния статус на пациентите.
1.4.5. Осигуряване на подходящ транспорт на
пациентите до структурата, извършваща амбулаторната процедура, и обратно, в зависимост
от състоянието им.
1.4.6. Здравни грижи.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. стабилна хемодинамика на пациента
след изключване от хемодиализа;
1.5.1.2. спряло кървене от съдовия достъп и
поставена превръзка.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последваща диагностика и лечение;
1.5.2.2. хранителен режим;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 2 „Перитонеална
диализа с апарат“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица
със заболявания по МКБ-10: Z 49.2.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по диализно лечение в обхвата
на медицинската специалност „Нефрология“/
„Детска нефрологи я“, съгласно медицинск и
стандарт „Диализно лечение“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 54.98.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги
в хода на амбулаторната процедура:

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

1.4.1. лечение с апаратна перитонеална диализа съгласно утвърдените схеми в медицински
стандарт „Диализно лечение“ на пациенти с
краен стадий на хронично бъбречно заболяване;
1.4.2. прилагане на лекарствени продукти за
лечение на симптоматичната анемия при ХБН,
както и за лечение на минералните костни нарушения при ХБН;
1.4.3. периодичен контрол на биохимичните
параметри и хранителния статус на пациентите;
1.4.4. осигуряване на подходящ транспорт на
пациентите до структурата, извършваща амбулаторната процедура, и обратно, в зависимост
от състоянието им.
1.4.5. здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. осъществена предписаната схема на
лечение;
1.5.1.2. проведен преглед в структурата, извършваща процедурата.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последваща диагностика и лечение;
1.5.2.2. хранителен режим;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 3 „Перитонеална
диализа без апарат“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица
със заболявания по МКБ-10: Z 49.2.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по диализно лечение в обхвата
на медицинската специалност „Нефрология“/
„Детска нефрологи я“, съгласно медицинск и
стандарт „Диализно лечение“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 54.98.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги
в хода на амбулаторни процедури.
1.4.1. Лечение с постоянна амбулаторна перитонеална диализа на пациенти с краен стадий
на хронично бъбречно заболяване, включващо
ежедневни манип улации, осъществявани от
пациента или неговите близки, след проведено
обучение.
1.4.2. Прилагане на лекарствени продукти за
лечение на симптоматичната анемия при ХБН,
както и за лечение на минералните костни нарушения при ХБН.
1.4.3. Ежемесечен контрол на състоянието на
пациента в структурата, провеждаща процедурата.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
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1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. осъществена предписаната схема на
лечение;
1.5.1.2. проведен преглед в структурата, провеждаща процедурата.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и лечение;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 4 „Осигуряване на
постоянен достъп за провеждане на диализно
лечение и химиотерапия“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително
здравноосигурени лица със заболявания, налагащи провеждане на диализно лечение и/или
химиотерапия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Съдова хирургия“, осъществявана
най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хиру ргия, кардиохиру ргия, съдова хиру ргия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“;
от обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на първо ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“; от обхвата на медицинската
специалност „Детска хирургия“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хиру ргия, кардиохиру ргия, съдова хиру ргия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“
(за лица до 18 години); в обхвата на медицинската специалност „Нефрология“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Нефрология“ или
„Диализно лечение“ (с изключение на код 86.07).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 38.93,
38.95, 39.27, 39.42, 39.43, 54.93, 54.94, 86.07.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.1.1. Първично конструиране на постоянен
съдов достъп за хрониодиализа.
1.1.2. Ревизия на съдов достъп при:
1.1.2.1. създаване на вторичен съдов достъп;
1.1.2.2. кървене от областта на съдов достъп;
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1.1.2.3. ликвидиране на съдов достъп;
1.1.2.4. аневризма на съдов достъп;
1.1.2.5. тромбоза на съдов достъп;
1.1.2.6. супурация на съдов достъп.
1.1.3. Създаване на постоянен достъп за перитонеална диализа:
1.1.3.1. създаване на кож но-перитонеална
фистула;
1.1.3.2. перитонео-съдов шънт.
1.1.4. Поставяне на постоянен тунелизиран
катетър за диализа.
1.1.5. Поставяне на порт-а-кат за химиотерапия.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. функциониращи диализни достъпи;
1.5.1.2. функциониращ порт-а-кат.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 5 „Определяне на
план за лечение на болни със злокачествени
заболявания“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица
със заболявания по МКБ 10: C00-C97, D00-D09,
D37-D48.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на дейността на
общата клинична онкологична комисия, съгласно
медицински стандарт „Медицинска онкология“, и
от обхвата на дейността на клиничната комисия
по хематология, съгласно медицински стандарт
„Клинична хематология“.
1.3. Диагностични и лечебни дейности и услуги
в хода на амбулаторната процедура:
1.3.1. Цялостна оценка на пациенти със злокачествени солидни тумори или злокачествени
хематологични заболявания с цел определяне на
окончателната диагноза, стадия, прогностичната
група и лечебната стратегия в различни етапи
на болестта.
1.3.1.1. Разглеждане и обсъждане на наличната
медицинска документация, в т.ч. резултати от
проведени медико-диагностични изследвания,
поставената диагноза и първоначалното стадиране от насочващото лечебно заведение.
1.3.1.2. Оценка на необходимостта от провеждане на допълнителни медицински дейности
(консултации; медико-диагностични изследвания)
за поставяне на окончателна диагноза и стадиране
в случаите, когато наличните данни по т. 1.3.1.1
не са достатъчни.
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1.3.1.3. Насочване на пациентите за осъществяване на медико-диагностични дейности,
необходими за определяне на стадия (стадиране)
в случаите по т. 1.3.1.2.
1.3.1.4. Окончателна оценка за определяне
на окончателната диагноза, стадия и прогностичната група.
1.3.2. Определяне на комплекс от специфични
методи на лечение в зависимост от:
1.3.2.1. прогностичните фактори и системите
за стадиране (риск-адаптирана терапия);
1.3.2.2. етапите на лечение;
1.3.2.3. терапевтичния отговор;
1.3.2.4. еволюцията и фазите на болестта;
1.3.2.5. общо състояние на болния и коморбидност.
1.3.3. Изготвяне, в съответствие с утвърдените
фармако-терапевтични ръководства, на терапевтична стратегия, чиято основна цел е подобряване
на преживяемостта на болните чрез:
1.3.3.1. ерадикация на туморните клетки и
излекуване на болните;
1.3.3.2. потискане на неопластични клетъчни
линии с продължителен контрол върху болестта
(първа и последваща линия на системна терапия
и поддържаща терапия);
1.3.3.3. контрол на мъчителните симптоми
на болестта;
1.3.3.4. овладяване на страничните ефекти от
прилаганото лечение;
1.3.3.5. подобряване на качеството на живот;
1.3.3.6. социална реадаптация на болните.
1.3.4. Оценка на резултата от проведеното
лечение чрез специфичен за всяка туморна локализация комплекс от показатели, формиращи
отделни качествени степени на терапевтичния
отговор:
1.3.4.1. пълна ремисия;
1.3.4.2. частична ремисия;
1.3.4.3. стабилна болест или стациониране
(без ремисия, но и без прогрес);
1.3.4.4. прогресия на болестта.
1.3.5. Корек ц и я и п ри лагане на отделна
терапевтична стратегия при всяка степен на
терапевтичен отговор при непостигната пълна
ремисия и рестадиране.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура въз основа на обективни
данни за стабилно общо състояние (клинични/
параклинични) и:
1.4.1. Изготвяне на решение на общата клинична онкологична комисия/клинична комисия
по хематология за всеки един случай, което
задължително включва:
1.4.1.1. окончателна диагноза, стадий на заболяването (по TNM за злокачествени солидни
тумори или съответната стадираща система за
злокачествени хематологични заболявания);
1.4.1.2. лечебна тактика;
1.4.1.3. планиране на последователността на
терапевтичните етапи и структурите, в които те
да бъдат проведени;
1.4.1.4. запознаване на пациент със злокачествен солиден тумор или злокачествено хематологично заболяване с терапевтичния план
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и последователността на терапевтичните етапи,
чрез които да се достигне до окончателна цел
на лечението;
1.4.2. предоставяне на информация в Националния раков регистър на всеки нов случай и
при корекция по т. 1.3.5.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 6 „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни
тумори и хематологични заболявания“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10:
С00-97, D00-09 и D37-48, D55 – D68.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „К линична хематология“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Клинична хематология“; от обхвата на медицинската специалност „Медицинска онкология“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Медицинска онкология“; от обхвата на медицинската специалност „Детска клинична хематология и онкология“, осъществявана на трето
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Педиатрия“ .
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 90.59.
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.99,
99.04, 99.05, 99.06, 99.23, 99.24, 99.25, 99.28, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Запознаване с решението на общата
к линична онкологична комисия/к линичната
комисия по хематология и неговото приложение до момента, в съответствие с утвърдените
фармако-терапевтични ръководства.
1.4.2. Оценка на здравния статус, параклиничните показатели и образните изследвания
на пациента.
1.4.3. Дозиране на лекарствените продукти и
контрол на процеса на дозиране и прилагане на
лекарствените продукти.
1.4.4. Системно лекарствено лечение на пациенти със злокачествени заболявания, в съответствие с утвърдените фармако-терапевтични
ръководства, като част от терапевтичната стратегия, определена от клиничната онкологична
комисия/клиничната хематологична комисия,
в т.ч.:
1.4.4.1. провеждане на неадювантна химиотерапия;
1.4.4.2. провеждане на адювантна химиотерапия;
1.4.4.3. лечение с парентерални бифосфонати;
1.4.4.4. парентерална таргетна терапия;
1.4.4.5. лечение с алфа-интерферон;
1.4.4.6. приложение на колониостимулиращи
фактори;
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1.4.4.7. интравезикална химио- и имунотерапия;
1.4.4.8. противотуморна имунотерапия;
1.4.4.9. лечение с кръв и кръвни биопродукти
(при апластична анемия, миелодисплазийни
синдроми, хронични анемии, тромбастении; фактори на кръвосъсирването – при физиологична
невъзможност за самостоятелно приложение или
необучени пациенти с коагулопатии);
1.4.4.10. провеждане на кортикостероидна и
имуносупресивна терапия (при капиляротоксикоза, имунна тромбоцитопения);
1.4.4.11. овладяване на кръвоизливен епизод
при вродени коагулопатии;
1.4.4.12. провеждане на хелаторно парентерално лечение при желязно свръхнатоварване;
1.4.4.13. химиотерапия/хормонотерапия при
метастазирало заболяване;
1.4.4.14. флеботомия при регулярен режим
на кръвопускане (при полицитемия есенциалис,
полиглобулии).
1.4.5. Контрол на състоянието на пациента по
време на прилагане на лекарственото лечение и
профилактика на страничните ефекти.
1.4.6. Здравни грижи.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. извършена терапевтична процедура в
съответствие с назначената терапевтична схема;
1.5.1.2. стабилно състояние на пациента;
1.5.1.3. липса на усложнения от проведената
процедура.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последващи терапевтични процедури в
съответствие с назначената терапевтична схема,
в т.ч. време за явяване за следващо вливане,
необходимост от медикаментозна подготовка
за него, провеждане на контролни изследвания;
1.5.2.2. нужда от промяна или продължаване
на лечението в болнични условия (при усложнения от лечението, влошаване на състоянието).
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 7 „Амбулаторно
наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични
заболявания“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с новообразувания по МКБ-10:
С00-D48, D55-D68, подлежащи на комплексно
амбулаторно наблюдение/диспансеризация, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „К линична хематология“,
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осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Клинична хематология“; от обвата на медицинската специалност „Медицинска онкология“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Медицинска онкология“, от обхвата на медицинската специалност „Детска клинична хематология и онкология“, осъществявана на трето
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Педиатрия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 33.22,
33.23, 45.13, 45.23, 45.24, 87.14, 87.15, 87.16, 87.17,
87.41, 87.44, 87.49, 88.01, 88.76, 88.92, 88.97, 92.14,
90.55, 90.59.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на процедурата:
1.4.1. първоначална диспансеризация, в т.ч.
определяне на план за амбулаторно наблюдение/диспансеризация, съгласно Наредба № 39
от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията;
1.4.2. запознаване на пациента с периодичността и обема на диспансерното наблюдение и
отговорността за неговото спазване;
1.4.3. комплексно амбулаторно наблюдение/
диспансеризация и проследяване на лечението на
основното заболяване и усложненията от него в
съответствие с определения план за амбулаторно
наблюдение/диспансеризация;
1.4.4. предписване на лекарствени продукти,
в т.ч. опиоидни аналгетици;
1.4.5. корек ци я на плана за амбулаторно
наблюдение/диспансеризация при рецидив на
основното заболяване и при преминаване на
заболяването в по-напреднал стадий, при която
диспансерното наблюдение на пациента започва
отново от първото мероприятие, предвидено за
случаите на първоначална диспансеризация.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. извършени дейности съгласно Наредба
№ 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и
диспансеризацията;
1.5.1.2. липса на данни за усложнения или
рецидив на основното заболяване, налагащи
последващо диагностично уточняване.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последващи диспансерни прегледи
и изследвания в съответствие с определения
план за комплексно амбулаторно наблюдение/
диспансеризация;
1.5.2.2. нужда от промяна или продължаване
на диагностиката и лечението в болнични условия (при усложнения от лечението, влошаване
на състоянието);
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
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Амбулаторна процедура № 8 „Проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти на домашно
лечение с прицелна перорална противотуморна
терапия и перорална химиотерапия“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със злокачествени солидни
тумори и злокачествени хематологични заболявания на прицелна перорална противотуморна
терапия и перорална химиотерапия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „К линична хематология“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Клинична хематология“; от обвата на медицинската специалност „Медицинска онкология“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Медицинска онкология“; от обхвата на медицинската специалност „Детска клинична хематология и онкология“, осъществявана на трето
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Педиатрия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.07,
90.59, 91.80, 91.90 и контролно образно изследване
(87.14/87.15/87.16/87.17/87.22/87.23/87.24/87.29/87.
44/87.49/ 88.71/88.72/88.73/88.74/88.75/88.76/88.
77/87.03/87.41/87.71/88.01/88.38/88.91/88.92/88.93/
88.94/88.95/88.96/88.97/33.22/33.23/33.24/44.13/45.
13/45.23/45.24/92.01/92.02/92.03/92.04/92.05/92.09
/92.11/92.12/92.13/92.14/92.15/92.16/92.18/92.19).
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Оценка на терапевтичния отговор след
приключени три курса на лечение с цел проследяване при пациенти, провеждащи домашно
лечение с прицелна перорална противотуморна
терапия и перорална химиотерапия, в т.ч.:
1.4.1.1. обстоен преглед на пациента и оценка
на здравословното състояние, терапевтичния
отговор;
1.4.1.2. оценка на параклиничните, имунологичните и генетичните показатели и образните
изследвания.
1.4.2. Определяне на времеви ритъм на мониториране на терапевтичния отговор и промяна
на лечението в зависимост от отговора.
1.4.3. Изготвяне на писмена експертна препоръка за продължаване на лечението/насочване
към клинична онкологична комисия по химиотерапи я/к линична хематологична комиси я
при необходимост от евентуална корекция на
лечението или терапевтичната стратегия или
преустановяване на лечението.
1.4.4. Запознаване на пациента с периодичността на мониторирането на терапевтичния
отговор и отговорността за неговото спазване.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
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1.5.1.1. анализирани резултати от проведените
медико-диагностични изследвания и данните от
клиничния преглед;
1.5.1.2. извършена оценка на терапевтичния
отговор на съответното лекарствено средство и
изготвена писмена препоръка за продължаване
на лечението или насочване към клинична онкологична комисия по химиотерапия/клинична
хематологична комисия при необходимост от
промяна или преустановяване на лечението.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последващи прегледи и изследвания за
проследяване на терапевтичния отговор;
1.5.2.2. нужда от промяна или продължаване
на диагностиката и лечението в болнични условия (при усложнения от лечението, влошаване
на състоянието);
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 9 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10:
Z09.7 и допълнителни основни кодове E84.0,
E84.1 и E84.8.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“, осъществявана
на т рет о ниво на ком пет ен т нос т, съгласно
медицински стандарт „Педиатрия“, от обхвата
на медицинската специалност „Детска пневмология и фтизиатрия“, осъществявана на трето
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Педиатрия“, от обхвата на медицинската специалност „Детска гастроентерология“,
осъществявана на трето ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ (за
лица под 18 години), и от обхвата на медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“,
осъществявана на трето ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Пневмология
и фтизиатрия“, от обхвата на медицинската
специалност „Гастроентерология“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Гастроентерология“ (за
лица над 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.7,
31.42, 33.22, 33.23, 42.29, 45.13, 45.14, 45.16, 45.23,
45.24, 45.25, 51.10, 51.11, 87.16, 87.17, 87.41, 87.42,
87.44, 87.49, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69,
88.01, 88.23, 88.74, 88.76, 88.97, 88.98, 89.29, 89.32,
89.37, 89.52, 89.54, 89.65, 89.66, 90.33, 90.43, 90.53,
90.59, 90.89, 90.91, 90.92, 90.93, 90.94, 90.99, 91.69;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 89.08,
93.18, 93.94, 93.96, 93.99, 96.6, 99.15, 99.17, 99.18,
99.21, 99.22, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
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1.4.1. Амбулаторно наблюдение на пациенти
с доказана кистозна фиброза:
1.4.1.1. обща оценка на състоянието на болното
дете и контрол по отношение на протичането на
заболяването (физикални прегледи на обективното състояние, изследване на рентгеноморфологични промени, изследване на клинико-лабораторни показатели, бактериално носителство,
фу нк ц иона лно със т ояние на ди хат елната и
храносмилаелната системи;
1.4.1.2. контрол на терапевтичното поведение,
провеждано в домашни условия и преценка на
ефекта от проведеното комплексно лечение до
момента;
1.4.1.3. ревизия на трапевтичната схема и
предписване на лечение и диетичен режим;
1.4.1.4. обу чение на пациента и неговите
близки и др.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. извършен клиничен преглед;
1.5.1.2. изпълнени диагностични и терапевтични процедури;
1.5.1.3. уточнено домашно лечение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 10 „Наблюдение
при пациенти с невромускулни заболявания на
неинвазивна вентилация“
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10:
G12.0, G12.1, G12.2, G12.8, G71.0, G71.1, G71.2,
G71.3, G71.8, G72.4, E74.0.
1.2. Клиничната процедура включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специа лност „А нестезиологи я и интензивно
лечение“, осъщест вявана на т рето ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“, в обхвата на
медицинската специалност „Вътрешни болести“,
осъществявана на трето ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Вътрешни болести“, в обхвата на медицинската специалност
„Нервни болести“, осъществявана на трето ниво
на компетентност, съгласно медицински стандарт
„Нервни болести“, и в обхвата на медицинската
специалност „Педиатрия“, осъществявана на трето ниво на компетентност съгласно медицински
стандарт „Педиатрия“.
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1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.17,
89.51, 89.54, 89.37, 89.63, 89.65, 89.66, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 38.93,
93.39, 93.94, 93.96, 93.90, 99.21, 99.23, 99.26, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. амбулаторно наблюдение на пациенти с
невромускулни заболявания и клинични признаци
за хронична дихателна слабост, с вече назначено подпомагане на дишането с неинвазивна
вентилация (CPAP или BIPAP), за проследяване
ефективност та на ди хателното подпомагане
според състоянието на пациента;
1.4.2. обучение на пациента и неговите близки.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. компенсиране на дихателната недостатъчност с апаратна вентилация (BiPAP или CPAP)
според актуалното състояние на пациента с оглед
очаквания прогресиращ ход на заболяването;
1.5.1.2. обучен асистент/близък на пациента за
проследяване на вентилацията в домашни условия.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 11 „Консервативно
лечение на продължителна бъбречна колика“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10:
N13.2, N20.0, N20.1, N20.2.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Урология“, осъществявана
най-малко на първо ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Урология“; от
обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“/„Детска нефрология“, осъществявана наймалко на първо ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Педиатрия“; от обхвата
на медицинската специалност „Нефрология“,
осъществявана най-малко на първо ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Нефрология“; от обхвата на медицинската специалност „Вътрешни болести“, осъществявана наймалко на първо ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Вътрешни болести“; от
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обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на първо ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“; от обхвата на медицинската
специалност „Детска хирургия“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентост, съгласно медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хиру ргия, кардиохиру ргия, съдова хиру ргия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“
(за лица до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.79,
88.75, 89.29, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.18,
99.21, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Спешна диагностика и лечение на продължителна бъбречна колика със:
1.4.1.1. силна болка и тежест в лумбалната
област;
1.4.1.2. гадене и/или повръщане;
1.4.1.3. неповлияване на оплакванията от
прием на медикаменти в амбулаторни условия;
1.4.1.4. положително succussio renalis;
1.4.1.5. данни от образни изследвания за застойни промени в горните пикочни пътища и/
или наличието на конкремент.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. трайно овлад яване на бъбречната
колика;
1.5.1.2. липса на значими субективни оплаквания;
1.5.1.3. липса на усложнения.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 12 „Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална
литотрипсия“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здрав-
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ноосигурени лица със заболявания по МКБ-10:
N20.0, N20.1, N20.2, N20.9, N21.0, N21.1, N21.8,
N21.9, N22.0*, N22.8*.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Урология“, осъществявана
най-малко на първо ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Урология“; от
обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на първо ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 98.51.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Прилагане на екстракорпорална литотрипсия при наличие на конкремент в пикочо-отделителната система.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. извършена контролна ехография и/
или обзорна рентгенография след провеждане
на екстракорпорална литотрипсия;
1.5.1.2. липса на субективни оплаквания.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 13 „Инструментална диагностика и лечение на заболявания
на щитовидната жлеза“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10:
C73, E03.5, E03.8, E03.9, E04.1, E04.2, E05.0, E05.1,
E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E06.0, E06.1,
E06.2, E06.3, E06.4, E07.0, E07.8, E89.0, H06.2*.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Eндокринология и болести
на обмяната“, осъществявана на трето ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
по „Ендокринология и болести на обмянатa“, в
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обхвата на медицинската специалност „Детска
ендокринология и болести на обмяната“, осъществявана на трето ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ (за
деца до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 06.11,
87.04, 87.09, 88.71, 88.97, 90.19, 90.59, 90.79;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 06.01,
06.02, 06.98, 92.28, 99.18, 99.23, 99.24, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Спешна диагностика и лечение на:
1.4.1.1. тежка тиреотоксикоза и заплашваща
тиреотоксична криза;
1.4.1.2. хипотиреоидизъм с усложнения (сърдечна недостат ъчност, перикарден или дру г
излив, ТАО, миастенна симптоматика, съпътстващ х ипопарат и реои дизъм – постаблат ивен,
идиопатичен);
1.4.1.3. хипертиреоидизъм с усложнения (левкопения, алергия към тиреостатици, токсичен
медикаментозен хепатит, сърдечна недостатъчност, ТАО, миастенна симптоматика).
1.4.2. Диагностика и лечение на:
1.4.2.1. новооткрит, неуточнен или вроден
хипотиреоидизъм;
1.4.2.2. среднотеж ка, теж ка и услож нена
тиреотоксикоза до и след започване на тиреостатично лечение;
1.4.2.3. тежка тиреоидасоциирана офталмопатия (ТАО) – ІІІв, ІVб, V и VІ клас;
1.4.2.4. ТАО от клас > 2б (NOSPECS – ETA)
и активност;
1.4.2.5. ТАО след телегаматерапия, 131 йод
терапия и след хирургично лечение на щитовидната жлеза.
1.4.3. Диагностично уточняване за наличие
на заболяване на щитовидната жлеза при:
1.4.3.1. к линика за компресия в шийната
област;
1.4.3.2. съмнение за тиреоидит, кръвоизлив в
тиреоидна киста;
1.4.3.3. неуточнена пареза на възвратен нерв.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. анализирани резултати от изследване
на тиреоидни хормони (fT4 или TSH);
1.5.1.2. анализирани резултати от ехография
на щитовидна жлеза;
1.5.1.3. проведена диагностична биопсия;
1.5.1.4. изпълнена терапевтична схема за венозни инфузии с кортикостероиди по повод на ТАО;
1.5.1.5. осъществена аспирация на тиреоидна
киста;
1.5.1.6. осъществено алкохолно склерозиране
на възли в щитовидна жлеза.
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1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението, в т.ч. в
болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарти „Медицинска
онкология“ и „Клинична хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности
за комплексно онкологично лечение в случаите
на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
3.1.1. Диагностично уточняване и определяне
на терапевтично поведение на:
3.1.1.1. неуточнена бързонарастваща струма,
възлеста гуша и други състояния и заболявания
на щитовидната жлеза, след изчерпване на диагностичните възможности в специализираната
извънболнична медицинска помощ по преценка
на лекаря ендокринолог;
3.1.1.2. доказани заболявания на щитовидната
жлеза при пациенти, които провеждат лечение
в извънболничната помощ и при които провежданото лечение не дава задоволителен ефект по
преценка на лекаря ендокринолог, провеждащ
лечението.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите
в обхвата на допълнителния пакет се прилага
т. 1, с изключение на т. 1.4.
Амбулаторна процедура № 14 „Диагностика
и определяне на терапевтично поведение на
заболявания на хипофизата и надбъбрека“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица
със заболявания по МКБ-10: A18.7, A39.1, C74.0,
C74.1, C74.9, C75.1, C75.2, C75.3, C75.4, C75.5,
C75.8, D35.0, D35.2, D35.3, D35.4, D35.5, D35.6,
D35.7, D35.8, D44.1, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6,
D44.7, D44.8, E22.0, E22.1, E22.2, E22.8, E23.0,
E23.1, E23.2, E23.3, E23.6, E23.7, E24.0, E24.1,
E24.2 E24.3, E24.8, E25.0, E25.8, E26.0, E26.1,
E26.8, E27.0, E27.1, E27.2, E27.3, E27.4, E27.5,
E27.8, E28.0, E28.1, E28.2, E28.8, E29.0, E29.1,
E30.0, E30.1, E30.8, E31.0, E31.1, E31.8 E34.0,
E34.1, E34.2, E34.3, E34.4, E34.5, E34.8, E35.1*,
E89.3, L68.0, N25.1, N62,Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3,
Q96.4, Q96.8, Q99.1.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Ендокринология и болести
на обмяната“, осъществявана на трето ниво на
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компетентност, съгласно медицински стандарт
по „Ендокринология и болести на обмянатa“, от
обхвата на медицинската специалност „Детска
ендокринология и болести на обмяната“, осъществявана на трето ниво на компетентност
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ (за
деца до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 87.03,
87.17, 87.71, 88.01, 88.23, 88.27, 88.71, 88.76, 88.91,
88.97, 89.29, 89.50, 90.19, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.94,
99.17, 99.18, 99.23, 99.24, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Диагностично уточняване и определяне
на терапевтично поведение при:
1.4.1.1. съмнение за тумор на хипофизата;
1.4.1.2. съмнение за тумор на надбъбречните
жлези;
1.4.1.3. съмнение за тумор на гонадите;
1.4.1.4. заболявания на хипофизата и надбъбрека, възникнали в детска възраст;
1.4.1.5. частичен или пълен хипопитуитаризъм;
1.4.1.6. надбъбречна недостатъчност;
1.4.1.7. съмнение за безвкусен диабет;
1.4.1.8. съмнение за синдром на Cushing;
1.4.1.9. съмнение за акромегалия и гигантизъм;
1.4.1.10. нисък ръст до 18-годишна възраст,
изоставаща костна възраст повече от 2 години
от календарната;
1.4.1.11. съмнение за пролактином/хиперпролактинемия.
1.4.2. Предоперативна подготовка на болни
с тумори на хипофизата, надбъбречните жлези
и гонадите.
1.4.3. Периодичен контрол и преоценка на
хормонзаместващото лечение.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. диагностично уточняване;
1.5.1.2. определяне на терапевтичното поведение и контролиране на съответното лечение;
1.5.1.3. определяне на хигиенно-диетичния
режим.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарти „Медицинска
онкология“ и „Клинична хематология“) на ле-
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чебно заведение или обединение, с възможности
за комплексно онкологично лечение в случаите
на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
3.1.1. Диагностично уточняване и определяне
на терапевтичното поведение при:
3.1.1.1. пациенти с вродена надбъбречна хиперплазия за предоперативна подготовка;
3.1.1.2. пациенти с интерсексуални гениталии
до 18-годишна възраст /ранен непълен пубертет/
хирзутизъм при момичета/нарушения в менструалния цикъл;
3.1.1.3. пациенти с частична и късна форма
на вродена надбъбречна хиперплазия;
3.1.1.4. болни с хипогонадизъм;
3.1.1.5. интерсексуални състояния, пациентки
с хирзутизъм, жени с нарушения в менструалния
цикъл – за диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение;
3.1.1.6. пациенти с гонадна недостатъчност в
резултат на оперативна интервенция или облъчване – за определяне степента на нарушение и
назначаване на заместващо лечение;
3.1.1.7. пациентки с поликистозни яйчници за
определяне степента на хормоналните нарушения, назначаване и контролиране на съответното
лечение;
3.1.1.8. мъже с разстройство на сперматогенезата и пациентки със стерилитет – за изясняване на причината и провеждане на съответно
хормонално и/или антихормонално лечение;
3.1.1.9. пациенти с хромозомна аномалия или
съмнение за такава – за определяне степента на
гонадните нарушения и назначаване и контрол
на съответно лечение.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите
в обхвата на допълнителния пакет се прилага
т. 1, с изключение на т. 1.4.
Амбулаторна процедура № 15 „Диагностика
и определяне на терапевтично поведение на
костни метаболитни заболявания и нарушения
на калциево-фосфорната обмяна“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени
лица със заболявания по МКБ-10: C75.0, D35.1,
E20.0, E20.1, E20.8, E20.9, E21.0, E21.1, E21.2,
E21.4, E55.0, E67.3, E83.3, E83.5, E89.2, N25.8,
Q77.0, Q77.1, Q77.2, Q77.3, Q77.4, Q77.5, Q77.6,
Q77.7, Q77.8, Q77.9, Q78.0 , Q78.1, Q78.2, Q78.3,
Q78.4, Q78.5, Q78.6, Q78.8, Q78.9.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Ендокринология и болести
на обмяната“, осъществявана на трето ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
по „Ендокринология и болести на обмянатa“, от
обхвата на медицинската специалност „Детска
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ендокринология и болести на обмяната“, осъществявана на трето ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ (за
деца до 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 06.11,
06.13, 87.17, 87.23, 87.24, 87.29, 87.44, 88.23, 88.26,
88.27, 88.71, 88.75, 88.76, 88.98, 89.29, 90.19, 90.59,
90.79, 93.08;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 06.01,
93.94, 99.15, 99.18, 99.23, 99.24, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Диагностика и лечение:
1.4.1.1. Диагностично уточняване и определяне
на терапевтично поведение при:
1.4.1.1.1. хипо- и хиперкалциемия, хипо- и хиперфосфатемии и повишена алкална фосфатаза;
1.4.1.1.2. туморни формации в областта на
щитовидната и/или паращитовидните жлези;
1.4.1.1.3. вторичен хиперпаратиреоидизъм;
1.4.1.1.4. клинични, рентгенови или лабораторни данни за рахит;
1.4.1.1.5. нефрока лц иноза, рец и диви ращ и
нефролитиази;
1.4.1.1.6. клинични, лабораторни или рентгенови данни за хондродистрофия или остеодистрофия.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. диагностично уточняване;
1.5.1.2. определяне на терапевтичното поведение и контролиране на съответното лечение;
1.5.1.3. определяне на хигиенно-диетичния
режим.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарти „Медицинска
онкология“ и „Клинична хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности
за комплексно онкологично лечение в случаите
на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 16 „Лечение на
тежкопротичащи форми на псориазис“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10:
L40.0, L40.1, L40.2, L40.3, L40.4, L40.8.
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1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Кожни и венерически
болести“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Кожни и венерически болести“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 27.24,
86.11, 90.53, 90.59, 91.63, 91.69;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.21,
99.22, 99.25, 99.29, 99.82, 99.83.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Лечение на диагностицирани пациенти
с псориазис в случаите на:
1.4.1.1. Psoriasis Area Severity Index (PASI)>20;
1.4.1.2. Body Surface Area (BSA)>20.
1.4.2. Физикална терапия.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяване на острите прояви, достигане на морбистаза;
1.5.1.2. контрол върху страничните действия
от цитостатичното лечение и лечението с ароматни ретиноиди;
1.5.1.3. възможност за повтаряне на процедурата в съответствие с утвърдената схема.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото
лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 17 „Диагностика
и лечение на еритродермии“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10:
L20.8, L21.1, L23.3, L23.4, L23.5, L23.7, L24.4, L27.0,
L44.0, Q80.0, Q80.8.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Кожни и венерически
болести“, осъществявана най-малко на първо
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Кожни и венерически болести“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 86.11,
86.19, 90.53, 90.59, 91.63, 91.69;
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1.3.2. основни терапевтични процедури: 99.21,
99.23, 99.25, 99.29, 99.82.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. диагностика и лечение на еритродермии при пациенти с генерализиран екзантем
и необходимост от провеждане на комплексно
лечение, което не може да бъде осъществено в
специализираната извънболнична помощ.
1.4.2. Физикална терапия.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на обективни данни за стабилно общо
състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. овладяване на острите прояви, достигане на морбистаза;
1.5.1.2. контрол върху страничните действия
от цитостатичното лечение и лечението с кортикостероиди;
1.5.1.3. възможност за повтаряне на процедурата в съответствие с утвърдената схема.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото
лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 18 „Оперативни
процедури в областта на ушите, носа и гърлото
и лицево-челюстната област с малък обем и
сложност“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица
със заболявания в областта на ушите, носа и
гърлото и лицево-челюстната област, при които
е необходимо осъществяване на оперативни интервенции с малък обем и сложност.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специа лност „Ушно-носно-г ърлени
болести“, осъществявана съгласно медицински
стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести“, от
обхвата на медицинските специалности „Лицево-челюстна хирургия“ и „Орална хирургия“,
осъществявани най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Лицево-челюстна хирургия“ – за процедури с
кодове: 08.81; 18.09; 18.4; 18.79; 21.71, 21.72; 21.81;
23.73, 24.11; 24.2, 24.31, 24.32; 24.39, 24.4, 24.5,
25.01, 25.02; 25.1, 25.51; 25.91, 25.92, 25.93, 25.94,
25.99; 26.0; 26.11, 26.12; 26.21, 26.29, 26.41; 26.42,
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26.49, 26.91, 26.99; 27.21, 27.22, 27.23, 27.24; 27.41,
27.51, 27.52, 27.61, 27.69, 27.91; 86.03, 86.04; 86.11,
86.21; 86.3; 86.4; 86.59.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 08.11,
08.81, 09.43, 18.0, 18.02, 18.09, 18.12, 18.4, 18.79,
19.4, 20.01, 20.09, 21.00, 21.01, 21.02, 21.03, 21.09,
21.22, 21.30, 21.31, 21.32, 21.6, 21.61, 21.62, 21.71,
21.72, 21.81, 21.91, 22.01, 23.73, 24.11, 24,2, 24.31,
24.32, 24.39, 24.4, 24.5, 25.01, 25.02, 25.1, 25.51,
25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99, 26.0, 26.11, 26.12,
26.21, 26.29, 26.41, 26.42, 26.49, 26.91, 26.99, 27.21,
27.22, 27.23, 27.24, 27.41, 27.51, 27.52, 27.61, 27.69,
27.91, 28.0, 29.51, 27.91 28.11, 29.12, 40.11, 86.03,
86.04, 86.11, 86.21, 86.22, 86.3, 86.4, 86.51, 86.59,
98.11, 98.12, 98.13.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение с
малък обем и сложност при:
1.4.1.1. остри възпалителни и/или реактивнорепаративни процеси на ушно-носно-гърлените
органи и/или лигавицата на устната кухина и
челюстните кости;
1.4.1.2. кръвотечение от носа, неовладяно в
амбулаторни условия;
1.4.1.3. травми на носа;
1.4.1.4. травми на ушната мида;
1.4.1.5. травми на меките тъкани в областта
на главата и шията, изискващи хемостаза и
възстановяване целостта на тъканите;
1.4.1.6. чуждо тяло в носа, ухото и фаринкса
неовладяно в амбулаторни условия при деца до
12 г.;
1.4.1.7. перфорация на тъпанчевата мембрана;
1.4.1.8. вродени малформации на устните и
езика затрудняващи храненето и говоренето при
деца до 12 г.;
1.4.1.9. новооткрити туморни образувания в
областта на главата и шията, при които е необходимо вземане на материал за патохистологично
изследване;
1.4.1.10. заболявания на слюнчените жлези и
изходните им канали.
1.5.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса
на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добро
общо състояние и:
1.5.1.1. отзвучаване на ранните следоперативни
симптоми;
1.5.1.2. липса на фебрилитет;
1.5.1.3. нормален оздравителен процес на
оперативната рана.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение /диспансеризация.
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1.5.3. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарти „Медицинска
онкология“ и „Клинична хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности
за комплексно онкологично лечение в случаите
на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
3.1.1. Диагностика и оперативно лечение с
малък обем и сложност при:
3.1.1.1. затруднено носно дишане;
3.1.1.2. сънна апнея;
3.1.1.3. продължителна постоянна хрема;
3.1.1.4. рецидивиращи остри отити;
3.1.1.5. стичане на гноевиден секрет от назофаринкса;
3.1.1.6. повтарящ се остър катар на горните
дихателни пътища (ОКГДП);
3.1.1.7. чести епистаксиси;
3.1.1.8. тригеминална невралгия;
3.1.1.9. заболявания на слюнчените жлези и
изходните им канали;
3.1.1.10. пиларни, себацейни, дермоидни и
епидермоидни кисти на кожата в областта на
главата и шията;
3.1.1.11. пластични корекции в областта на
главата и шията по медицински показания.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите
в обхвата на допълнителния пакет се прилага
т. 1, с изключение на т. 1.4.
Амбулаторна процедура № 19 „Оперативно
отстраняване на катаракта“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени
лица, при които е необходимо осъществяване
на оперативна интервенция за отстраняване на
катаракта.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Очни болести“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Очни болести“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 13.3,
13.41, 13.42, 13.43, 13.65, 13.66, 13.71, 13.72, 13.8.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение при:
1.4.1.1. травматична катаракта;
1.4.1.2. факолитична и факоморфична глаукома;
1.4.1.3. луксирана или сублуксирана леща в
преден и заден очен сегмент;
1.4.1.4. двустранна матурирала катаракта;
1.4.1.5. детска катаракта.
1.4.2. Здравни грижи.
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1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса
на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добро
общо състояние и:
1.5.1.1. отстранена катаракта;
1.5.1.2. добре адаптиран оперативен разрез;
1.5.1.3. липса на възпалителни прояви;
1.5.1.4. на лично зрение и при имплантация – центрирана IOL.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
3.1.1. Диагностика и оперативно лечение при:
3.1.1.1. ювенилна и пресенилна катаракта;
3.1.1.2. сенилна катаракта;
3.1.1.3. катаракта, предизвикана от лекарствени средства;
3.1.1.4. диабетна катаракта;
3.1.1.5. миотонична катаракта;
3.1.1.6. катаракта при болести на ендокринната
система, разстройства на храненето и обмяната
на веществата;
3.1.1.7. патологична и комплицирана катаракта.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите
в обхвата на допълнителния пакет се прилага
т. 1, с изключение на т. 1.4.
Амбулаторна процедура № 20 „Хирургично
лечение на глаукома“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени
лица, при които е необходимо осъществяване
на оперативно лечение на глаукома.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Очни болести“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Очни болести“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 12.14,
12.52, 12.54, 12.55, 12.59, 12.64, 12.65, 12.66, 12.69,
12.72, 12.79.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение при:
1.4.1.1. глаукомен пристъп при първична или
вторична закритоъгълна глаукома – за хирургично лечение;
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1.4.1.2. конгенитална глаукома, детска ювенилна глаукома.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса
на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добро
общо състояние и:
1.5.1.1. добре адаптиран оперативен разрез;
1.5.1.2. възстановена предна камера;
1.5.1.3. липса на постоперативни усложнения;
1.5.1.4. стабилизиране на вътреочното налягане.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
3.1.1. Диагностика и оперативно лечение при:
3.1.1.1. пациенти за хирургично лечение при
неефективност от приложеното консервативно
и лазерно лечение с диагностицирана:
3.1.1.2. първична откритоъгълна или закритоъгълна глаукома;
3.1.1.3. вторични глаукоми.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите
в обхвата на допълнителния пакет се прилага
т. 1, с изключение на т. 1.4.
Амбулаторна процедура № 21 „Оперативни
интервенции върху окото и придатъците му със
среден обем и сложност“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени
лица, при които е необходимо осъществяване
на оперативни интервенции върху окото и придатъците му.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Очни болести“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Очни болести“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 08.23,
08.24, 08.25, 08.41, 08.42, 08.43, 08.52, 08.71, 08.72,
08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 09.0, 09.43, 09.44, 09.51,
09.52, 09.59, 09.91, 10.0, 10.31, 10.32, 11.0, 11.31, 11.39,
11.41, 11.43, 11.49, 12.14, 12.59, 12.73, 12.91, 12.92,
13.65, 14.22, 14.24, 14.34, 14.35, 14.54, 14.55, 14.79.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
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1.4.1. Диагностика и оперативно лечение при:
1.4.1.1. травми с наличие на чуждо тяло в
конюнктива, роговица;
1.4.1.2. флегмонозен дакриоцистит;
1.4.1.3. глаукомен пристъп при първична или
вторична открито- или закритоъгълна глаукома – за лазерно лечение;
1.4.1.4. разкъсвания (дефекти) на ретината
без отлепване;
1.4.1.5. бомбаж на ириса;
1.4.1.6. зенична секлузия и оклузия;
1.4.1.7. хипертензия, включително постоперативна;
1.4.1.8. ретинопатия на недоносеното.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса
на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добре
адаптирана оперативна рана и липса на възпалителни явления:
1.5.1.1. п ри глау кома – стаби лизи ране на
вътреочното налягане и липса на постоперативни
усложнения;
1.5.1.2. при катаракта – повишаване на зрителната острота и липса на възпалителни прояви;
1.5.1.3. при разкъсвания и отлепвания на
ретината – липса на постоперативен възпалителен процес;
1.5.1.4. при съдови заболявания – липса на
постоперативни усложнения.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
3.1.1. Диагностика и оперативно лечение при:
3.1.1.1. аномалии в положението и структурата
на клепачите;
3.1.1.2. възстановяване проходимост та на
слъзните пътища;
3.1.1.3. състояния, свързани с неоваскуларизация в областта на макулата и предния сегмент
на окото;
3.1.1.4. птеригиум;
3.1.1.5. пациенти за лечение при неефективност от приложеното консервативно лечение с
диагностицирана първична откритоъгълна или
закритоъгълна глаукома; вторични глаукоми;
3.1.1.6. вторична катаракта: индикации за
лазер лечение – намалена, коригирана (с очила
или с контактни лещи) зрителна острота, затрудняваща пациента в ежедневието (0.4 – 0.8)
и в професионалната дейност;
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3.1.1.7. ретиносхиза;
3.1.1.8. кисти на ретината;
3.1.1.9. периферни ретинални дегенерации;
3.1.1.10. състояние след исхемични оклузии
на съдовете на ретината;
3.1.1.11. корнеални лезии;
3.1.1.12. хориоретинални лезии;
3.1.1.13. оток на макулата.
3.1.2. Здравни грижи.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите
в обхвата на допълнителния пакет се прилага
т. 1, с изключение на т. 1.4.
Амбулаторна процедура № 22 „Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен
крайник“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени
лица, при които е необходимо осъществяване
на хирургични интервенции върху раменен пояс
и горен крайник.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“,
осъществявана най-малко на първо ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“, от обхвата на
медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова
хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна
хирургия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 77.04,
77.09, 77.64, 77.69, 77.84, 77.89, 78.24, 78.29, 78.54,
78.64, 78.69, 78.74, 79.01, 79.02, 79.23, 79.24, 79.34,
79.61, 79.62, 79.63, 79.64, 79.71, 79.72, 79.84, 80.74,
82.02, 82.10, 82.11, 82.46, 83.01, 83.31, 84.01, 84.02.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение при:
1.4.1.1. травма;
1.4.1.2. клинични данни за локална болка,
хематом, болезнени или невъзможни активни и
пасивни движения в съседните на фрактурата или
увредата стави, патологични движения, хемартроза, добавъчна симптоматика от компресия на
съседни анатомични елементи (съдове и нерви),
нарушена мекотъканна цялост;
1.4.1.3. рентгенологични данни за фрактура;
1.4.1.4. клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактури в областта на
ставите на горния крайник, сетивни нарушения;
1.4.1.5. заболявания, изискващи малки оперативни процедури в областта на горния крайник
при изчерпване на възможностите за консервативно лечение.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса
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на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за добре
адаптирана оперативна рана и липса на значими
субективни оплаквания.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 23 „Малки оперативни процедури на таза и долния крайник“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени
лица, при които е необходимо осъществяване
на хирургични интервенции върху таза и долния
крайник.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“,
осъществявана най-малко на първо ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“, от обхвата на
медицинската специалност „Хиру ргия“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова
хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна
хирургия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 77.09,
77.18, 77.19, 77.29, 77.39, 77.69, 77.89, 77.99, 78.09,
78.49, 78.79, 79.05, 79.06, 79.07, 79.17, 79.18, 79.38,
79.45, 79.46, 79.49, 79.67, 79.68, 79.88, 81.94, 83.15,
83.17, 83.18, 83.19.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Диагностика и оперативно лечение при:
1.4.1.1. фрактури в областта на долните крайници;
1.4.1.2. наличие на изразени контрактури в
областта на тазобедрена, колянна или глезенна
става;
1.4.1.3. хемартроза;
1.4.1.4. локална инфекция в областта на таза
и долния крайник;
1.4.1.5. лечение на счупвания на тарзални и
метатарзални кости;
1.4.1.6. заболявания, изискващи малки оперативни процедури в областта на долния крайник
при изчерпване на възможностите за консервативно лечение.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса
на медицински риск от приключване на проце-
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дурата въз основа на обективни данни за добре
адаптирана оперативна рана и липса на значими
субективни оплаквания.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Aмбулаторна процедура № 24 „Mалки артроскопски процедури в областта на скелетномускулната система“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица при заболявания на скелетномускулната система, подходящи за артроскопска
диагностика и лечение.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 80.21,
80.22, 80.23, 80.24, 80.25, 80.26, 80.27.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Диагностика и лечение чрез артроскопски методи на пациенти със:
1.4.1.1. налични клинични данни – болка,
ограничени движения, оток, нестабилност на
колянната става и данни от образно изследване
за вътреставни травматични или патологични
увреди на мекотъканните структури, хрущяла
или костите – за диагностично уточняване;
1.4.1.2. хрущялни увреди – различни видове
хондропластика (перфорация, абразио и др.);
1.4.1.3. възпаления на синовията – лаваж,
частична синовектомия;
1.4.1.4. наличие на свободни тела – отстраняване, рефиксация;
1.4.1.5. увреда на менискусите – резекция на
увредената част или реинсерция.
1.4.2. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата въз основа на обективни данни за:
1.5.1.1. липса на значими субективни оплаквания;
1.5.1.2. липса на патологични процеси в областта на оперираната колянна става.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
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1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото
лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 25 „Диагностична
и терапевтична пункция и/или биопсия“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени
лица със заболявания или състояния, налагащи
извършването на диагностична и терапевтична
пункция и/или биопсия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Урология“, осъществявана съгласно
медицински стандарт „Урология“; от обхвата
на медицинската специалност „Нефрология“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Нефрология“; от обхвата на медицинската специалност „Детска нефрология“, осъществявана
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ (за
лица до 18 години); от обхвата на медицинската
специалност „Хирургия“, осъществявана съгласно медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“; от
обхвата на медицинската специалност „Детска
хирургия“, осъществявана съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия
и лицево-челюстна хирургия“ (за лица до 18
години); от обхвата на медицинската специалност
„Гръдна хирургия“, осъществявана съгласно медицински стандарт „Гръдна хирургия“, от обхвата
на медицинската специалност „Пневмология и
фтизиатрия“, осъществявана съгласно медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“; от
обхвата на медицинската специалност „Детска
пневмологи я и фтизиат ри я“, осъществявана
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ (за
лица до 18 години); от обхвата на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 33.26,
33.93, 34.04, 34.24, 34.25, 55.23, 55.92, 61.11, 65.91.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги
в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване под рентгенов или ехографски контрол на пункция на орган и/или кухина
с диагностична и/или терапевтична цел;
1.4.2. вземане на биопсичен материал за извършване на патологоанатомично изследване.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
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1.5.1.1. извършена диагностична и/или терапевтична пункция;
1.5.1.2. взет биопсичен/друг материал за извършване на медико-диагностично изследване.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарти „Медицинска
онкология“ и „Клинична хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности
за комплексно онкологично лечение в случаите
на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 26 „Амбулаторни
хирургични процедури“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени
лица със заболявания или състояния, налагащи
извършването на манипулации и/или операции
със или без анестезия в амбулаторни условия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“; от обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана
съгласно медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска
хирургия и лицево-челюстна хирургия“; от обхвата
на медицинската специалност „Детска хирургия“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна
хирургия“ (за лица до 18 години); от обхвата на
медицинската специалност „Гръдна хирургия“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Гръдна хирургия“; от обхвата на медицинската
специалност „Неврохирургия“, осъществявана
съгласно медицински стандарт „Неврохирургия“;
от обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана съгласно
медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия; от обхвата на медицинската специалност
„Урология“, осъществявана съгласно медицински
стандарт „Урология“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 34.71,
61.0, 62.0, 63.91, 83.02, 83.03, 83.14, 83.5, 83.65,
86.59, 96.59.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги
в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване на манипулации и/или
операции с малък обем и сложност със или без
анестезия в амбулаторни условия в съответствие
с относимите медицински стандарти;
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1.4.2. здравни грижи.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. нормален оздравителен процес на
оперативната рана;
1.5.1.2. липса на кървене.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 27 „Специфични
изследвания при хематологични заболявания“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на
задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването
на специфични изследвания при хематологични
заболявания.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „К линична иму нологи я“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Клинична имунология“; от обхвата на медицинската специалност „Детска клинична хематология и онкология“, осъществявана съгласно
медицински стандарт „Педиатрия“ (за лица до 18
години); от обхвата на медицинската специалност
„Медицинска генетика“, осъществявана съгласно
медицински стандарт „Медицинска генетика“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 91.80,
91.90.
1.4. Диагностични дейности и услуги в хода
на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване на имунофенотипизация
на клетки от периферна кръв и костен мозък;
1.4.2. извършване на цитогенетичен анализ
на клетки от периферна кръв и костен мозък.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. Извършени медикодиагностични дейности;
1.5.1.2. предоставен резултат от извършено
изследване.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
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Амбулаторна процедура № 28 „Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни
на задължително здравноосигурени лица със
заболявания или състояния, налагащи извършването на паравертебрални блокади и блокади
на отделни нерви.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Анестезия и интензивно лечение“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“; от обхвата
на медицинската специалност „Нервни болести“,
осъществявана съгласно медицински стандарт
„Нервни болести“; от обхвата на медицинската
специалност „Неврохирургия“, осъществявана
съгласно медицински стандарт „Неврохирургия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 04.80.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги
в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване на дейности по обезболяване при заболявания, засягащи периферната
нервна система.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. стабилно общо състояние;
1.5.1.2. овладяване на болковия синдром;
1.5.1.3. липса на усложнения от извършената
манипулация.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
А мбулаторна процед у ра № 29 „Поетапна
вертикализация и обучение в ходене“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния,
характеризиращи се с тежка степен на двигателен дефицит, при които липсва самостоятелна
волева двигателна активност и/или походка или
тя е възможна само с придружител и помощно
средство, при които извършването на поетапна
вертикализация и обучение в ходене може да се
осъществи в амбулаторни условия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Физикална терапия и
рехабилитационна медицина“, осъществявана

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

най-малко на първо ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Физикална терапия и рехабилитационна медицина“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 93.22.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. извършване на функционално изследване и функционална оценка за определяне на
рехабилитационния потенциал на пациента и
съставяне на конкретната, индивидуално съобразена физикално-терапевтична програма;
1.4.2. съставяне и реализиране на индивидуална програма от поредица от последователни
процедури по т. 1.3 (най-малко 10) за поетапна
вертикализация и обучение в ходене.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. изпълнена физикално-терапевтична
програма за поетапна вертикализация и обучение в ходене;
1.5.1.2. подобрена двигателна активност.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща рехабилитация и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични и/или
домашни условия.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 30 „Напасване на
протеза на горен или долен крайник“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително
здравноосигурени лица с изготвена протеза на
горен и долен крайник.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Ортопедия и травматология“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 84.40.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. напасване на протеза на горна част на
ръка и рамо;
1.4.2. напасване на протеза на долна част на
ръка и дистално от китка;
1.4.3. напасване на протеза над коляното;
1.4.4. напасване на протеза под коляното.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
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1.5.1.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.1.2. последващо продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.1.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 31 „Амбулаторно
наблюдение на лица с кохлеарно-инплантна
система“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително
здравноосигурени лица с поставена кохлеарноинплантна система – МКБ 10 – Z45.3.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“,
осъществявана на трето ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Ушно-носногърлени болести“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 95.48,
95.49.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Аудилогични изследвания;
1.4.2. Настройка на кохлеарната имплантна
система;
1.4.3. Настройка на възприятията за звук с
повишаващ се интензитет и моделиране на слуха;
1.4.4. Индивидуална настройка на кохлеарното
протезно устройство, включително подмяна на
неработещи външни компоненти на кохлеарноинплантната система.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.1.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.1.2. последващо продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.1.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 32 „Амбулаторно
наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително
здравноосигурени лица с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или
двукамерен, или на ресинхронизираща система
за стимулация или автоматичен кардиовертер
дефибрилатор – МКБ 10 – Z45.0.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Кардиология“, осъществявана на
трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Кардиология“.
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1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 89.41,
89.43, 89.45, 89.46, 89.47, 89.48, 89.49, 89.50, 89.51,
89.52, 89.54, 89.56.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на амбулаторната
процедура:
1.4.1. Преглед и оценка на състоянието;
1.4.2. Мед и ко -д иа г нос т и ч н и дей нос т и за
обективизиране на състоянието на пациента и
функционирането на устройството;
1.4.3. Индивидуална настройка на постоянния
електрокардиостимулатор;
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. Извършени дейности за обективизиране
на състоянието;
1.5.1.2. Извършена настройка на устройството.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последващо продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 33 „Парентерална
инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания
или състояния, налагащи извършването на парентерална инфузия на лекарствени продукти,
предназначени за домашно и/или амбулаторно
лечение по определена терапевтична схема и
заплащани от НЗОК.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност по профила на заболяването,
съгласно приложимия медицински стандарт.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. Основни терапевтични процедури: всички процедури от рубрики 99.1, 99.2.
1.4. Лечебни дейности и услуги в хода на
амбулаторната процедура:
1.4.1. парентерална инфузия на лекарствен
продукт или комбинация от лекарствени продукти
по определена терапевтична схема, предназначена
за домашно и/или амбулаторно лечение;
1.4.2. контрол върху състоянието на пациента
по време на процедурата.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. извършена терапевтична процедура в
съответствие с назначената терапевтична схема;
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1.5.1.2. липса на усложнения от проведената
процедура.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последващи терапевтични процедури в
съответствие с назначената терапевтична схема;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 34 „Ендоскопска
диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени
лица със заболявания или състояния, налагащи
извършването на ендоскопска диагностика на
стомашно-чревния тракт.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специа лност „Гаст роентерологи я“,
осъществявана най-малко на първо ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Гастроентерология“; от обхвата на медицинската специалност „Хирургия“, осъществявана
най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“, от
обхвата на медицинската специалност „Детска
хирургия“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия
и лицево-челюстна хирургия“; от обхвата на
медицинската специалност „Педиатрия“/„Детска
гастроентерология“, осъществявана най-малко
на второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Педиатрия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 45.16,
45.24, 45.25, 48.24, 90.89, 90.99;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 39.96,
98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 99.15, 99.18, 99.25, 99.29.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги
в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. Ендоскопска диагностика за уточняване на диагнозата на пациенти с оплаквания
от гастроинтестиналния тракт, при които не са
налице сериозни придружаващи заболявания,
медикаментозна алергия, прием на медикаменти,
които повишават риска от гастроинтестинално
кървене и други противопоказания за извършване
на процедурата в амбулаторни условия по повод:
1.4.1.1. съмнение за онкологично заболяване;
1.4.1.2. остри и хронични обострени заболявания на стомашно-чревния тракт.
1.4.2. Вземане на биопсичен материал за
патоанатомично/дру го медико-диагностично
изследване.
1.4.3. Извършване на терапевтична ендоскопска процедура за декомпресия или екстракция
на чуждо тяло.
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1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. осигурена коректна диагноза, в т.ч.
взет биопсичен материал за патоанатомично/
друго медико-диагностично изследване;
1.5.1.2. извършена терапевтична процедура с
решаване на терапевтичния проблем – декомпресия или екстракция на чуждо тяло;
1.5.1.3. липса на влошаване на състоянието.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното заведение;
1.5.2.2. последваща диагностика и продължаване на лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарти „Медицинска
онкология“ и „Клинична хематология“) на лечебно заведение или обединение, с възможности
за комплексно онкологично лечение в случаите
на доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
3. Дейности и услуги в обхвата на допълнителен пакет:
3.1. Дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
3.1.1. Диагностика и/или лечение чрез ендоскопски процедури на пациенти със заболявания на гастроинтестиналния тракт без данни
за бърза прогресия и след изчерпване на възможностите на диагностично-лечебния процес
в специализираната извънболнична помощ по
искане на лекар специалист.
3.2. При изпълнение на дейностите и услугите
в обхвата на допълнителния пакет се прилага
т. 1, с изключение на т. 1.4.
Амбулаторна процедура № 35 „Сцинтиграфски
изследвания“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на
задължително здравноосигурени лица със заболявания или състояния, налагащи извършването
на специфични сцинтиграфски изследвания.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Нуклеарна медицина“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Нуклеарна медицина“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 92.01,
92.03, 92.05, 92.14, 92.15.
1.4. Диагностични дейности и услуги в хода
на амбулаторната процедура:
1.4.1. сцинтиграфия на щитовидната жлеза;
1.4.2. туморотропна сцинтиграфия с (99м)
Тс-МІВІ (тетрофозмин);
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1.4.3. динамична бъбречна сцинтиграфия с
99мТс-MAG3 (EC, DTPA);
1.4.4. статична бъбречна сцинтиграфи я с
99мТс-DMSA;
1.4.5. сцинтиграфия на кости и стави;
1.4.6. перфузионна сцинтиграфия на бял дроб.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата.
1.5.2. Предоставяне на пациента на информация за резултатите от извършено изследване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 36 „Позитроннoемисионна томография с компютърна томография
(ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни
на задължително здравноосигурени лица със
заболявания или състояния, налагащи извършването на позитроннo-емисионна томография с
компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ).
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Нуклеарна медицина“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Нуклеарна медицина“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 92.19.
1.4. Диагностични дейности и услуги в хода
на амбулаторната процедура:
1.4.1. Оценка на медицинската необходимост
от осъществяване на изследването от лекарска
консултативна комисия в лечебното заведение,
извършващо процедурата при:
1.4.1.1. онкологични заболявания с уточнена
диагноза и локализация – за определяне на
стадия, проследяване на ефекта от лечение,
рестадиране при съмнение за прогресия и доказване на рецидиви, планиране на лъчелечение
при онкологични заболявания;
1.4.1.2. пациенти с метастази от тумор с неизвестно първично огнище (НПО), при които
конвенционалните методи не са довели до диагностициране на първичния тумор;
1.4.1.3. всички случаи на повишен туморен
маркер при проследяване на малигнени заболявания без локализация на причината от останалите
образни изследвания за диагностично уточняване;
1.4.1.4. диагностицирана туморна формация
за определяне мястото на биопсия;
1.4.1.5. кардиологични заболявания за визуализиране на витален миокард с оглед вземане на
решение за реваскуларизационна терапия – при
липса на достатъчно информация от другите
образни изследвания;
1.4.1.6. неврологични заболявания – при липса
на достатъчно информация от другите образни
изследвания;
1.4.1.7. възпалителни процеси – за визуализиране и оценка при изчерпване възможностите
на другите диагностични методи.
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1.4.2. Извършване на образно изследване с
помощта на хибридния образен метод „Позитронна емисионна томография – компютърна
томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)“.
1.4.3. Документиране и предоставяне на резултатите от проведеното изследване на пациента.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата.
1.5.2. Предоставяне на пациента на информация за резултатите от извършено изследване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 37 „Еднофотонна
емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни
на задължително здравноосигурени лица със
заболявания или състояния, налагащи извършването на еднофотонната емисионна компютърна
томография – компютърна томография (EЕКТ/
КТ) (SPECT/CT).
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Нуклеарна медицина“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Нуклеарна медицина“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ: 92.18.
1.4. Диагностични дейности и услуги в хода
на амбулаторната процедура:
1.4.1. Оценка на медицинската необходимост
от осъществяване на изследването от лекарска
консултативна комисия в лечебното заведение,
извършващо процедурата за:
1.4.1.1. подпомогане на диагнозата, N- и
M-стадиране на онкологичните заболявания,
проследяване ефекта от проведеното лечение,
ре-стадиране (визуализиране на рецидив и/или
метастатичен процес), определяне прогнозата
на заболяването;
1.4.1.2. функционална и морфологична диагностика на заболяванията на щитовидната
и паращитовидната жлеза, скелета, сърцето,
мозъка, белия дроб, бъбреците, визуализиране
и локализиране на възпалителен процес и други
заболявания;
1.4.1.3. визуализиране и локализиране на
сентинелни лимфни възли;
1.4.1.4. дозиметрично планиране на болни с
онкологични заболявания за целите на лъчелечението.
1.4.2. Извършване на образно изследване с
помощта на хибридния образен метод „Еднофотонна емисионна компютърна томография – компютърна томография (EЕКТ/КТ) (SPECT/CT)“.
1.4.3. Документиране и предоставяне на резултатите от проведеното изследване на пациента.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги
при приключване на амбулаторната процедура:
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1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата.
1.5.2. Предоставяне на пациента на информация за резултатите от извършено изследване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Амбулаторна процедура № 38 „Амбулаторно
наблюдение и проследяване на терапевтичния
отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78,
ал. 2 ЗЗО“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10,
получаващи скъпоструващи лекарствени продук
ти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на процедурата:
1.2.1. Започване на терапия със скъпоструващи лекарствени продукти, отпускани по реда
на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2.1.1. Запознаване с медицинската документация за здравното състояние и провежданото
лечение на пациента.
1.2.1.2. Избор на лекарствени продукти и
изследвания при започване на терапия със скъпоструващи лекарствени продукти, отпускани
по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2.1.3. Информиране на пациента и получаване на съгласие с изискванията за започване
на лечението със скъпоструващи лекарствени
продукти, отпускани по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2.1.4. Назначаване на терапия при спазване
на показанията и възрастовите ограничения,
съобразно кратките характеристики на лекарствените продукти, утвърдени по реда на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина.
1.2.1.5. Определяне на схема на лечение и
периодичност на контролните прегледи.
1.2.2. Продължаване на терапия със скъпоструващи лекарствени продукти, отпускани по
реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2.2.1. Запознаване с медицинската документация за здравното състояние, назначената
терапевтична схема и резултатите от провежданото лечение на пациента, в т.ч. на настъпила
подозирана нежелана лекарствена реакция.
1.2.2.2. Информиране на пациента за резултатите от проведеното до момента лечение
и получаване на съгласие с изискванията за
продължаване на лечението със скъпоструващи
лекарствени продукти, отпускани по реда на
чл. 78, ал. 2 ЗЗО.
1.2.2.3. Продължаване или корекция на терапията при спазване на показанията и възрастовите
ограничения, съобразно кратките характеристики
на лекарствените продукти, утвърдени по реда
на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
1.2.2.4. Потвърждаване или определяне на
нова схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
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1.3. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
процедурата:
1.3.1. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата:
1.3.1.1. Контролни прегледи и изследвания.
1.3.1.2. Хигиенно-диетичен режим.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.

Приложение № 8
към чл. 1, ал. 1
Клинични процедури
Клинична процедура № 1 „Диализно лечение
при остри състояния“
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни
на задължително здравноосигурени лица с остри
състояния, налагащи провеждане на диализно
лечение: код по МКБ-10: Z 49.1, Z 49.2.
1.2. К линичната процеду ра вк лючва дейности и услуги по диализно лечение в обхвата
на медицинската специалност „Нефрология“,
осъществявана най-малко на първо ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Диализно лечение“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури: 39.95
Хемодиализа, 54.98 Перитонеална диализа.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги
в хода на клиничната процедура:
1.4.1. Диализно лечение на пациенти със:
1.4.1.1. остра бъбречна недостатъчност;
1.4.1.2. обострена хронична бъбречна недостатъчност;
1.4.1.3. интоксикации с диализабилни токсини;
1.4.1.4. необходимост от осъществяване на
ултрафилтрация при болни с тежка застойна сърдечна недостатъчност, рефрактерна на диуретици;
1.4.1.5. необходимост от осъществяване на
ултрафилтрация на асцитна течност;
1.4.1.6. тежки дизелектролитемии: хипонатриемия, хипернатриемия, хиперкалиемия;
1.4.1.7. комбинация между изброените състояния.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. стабилна хемодинамика на пациента
след изключване от хемодиализа;
1.5.1.2. спряло кървене от съдовия достъп и
поставена превръзка.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. последваща диагностика и лечение;
1.5.2.2. провеждане на нова процедура при
наличие на показания за продължаване на диализното лечение.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
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Клинична процедура № 2 „Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане“
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на новородени задължително здравноосигурени лица с показания
за продължаване на интензивното лечение след
приключване на лечението по клинични пътеки.
1.2. Клиничната процедура включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Неонатология“, осъществявана на
трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Неонатология“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.54,
89.61, 89.66;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 93.90,
93.91, 93.96, 96.71, 99.15, 99.18.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната
процедура:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение на:
1.4.1.1. новородени деца, с необходимост от
изк уствена вентилаци я след приложение на
сърфактант (интермитентна вентилация с позитивно налягане, интермитентна мандаторна
вентилация, СРАР) и през първите 24 часа след
прекратяване на изкуствената вентилация;
1.4.1.2. новородени деца, с необходимост от
изкуствена вентилация (интермитентна вентилация с позитивно налягане, интермитентна
мандаторна вентилация, СРАР) без необходимост
от предхождащо сърфактант лечение и през първите 24 часа след прекратяване на изкуствената
вентилация;
1.4.1.3. новородени деца, след п роведена
оперативна интервенция, когато отговарят на
изискванията, посочени по-горе.
1.4.2. Осигуряване на възможност за достъп
до информация и физически и/или визуален
контакт на родителите с новороденото.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. обективни данни за отпадане необходимостта от механична вентилация или от
асистирано дишане с назален CPAP;
1.5.1.2. липса на нови приемни критерии в
продължение на 24 последователни часа;
1.5.1.3. клинично овладяване на симптоматиката;
1.5.1.4. стабилизиране на хемодинамиката: сърдечна честота и артериално налягане, в рамките
на референтните стойности за гестационната и
постнаталната възраст;
1.5.1.5. нормализиране на показателите от пулсоксиметрията и киселинно-алкалното състояние
в референтни стойности според гестационната
и постнаталната възраст.
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1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. продължаване на диагностиката и
лечението;
1.5.2.2. рехабилитация;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Провеждане на нова процедура при
наличие на показания за продължаване на интензивното лечение.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Клинична процедура № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична
вентилация и/или парентерално хранене“
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително
здравноосигурени лица – нестабилни критично
болни, които се нуждаят от комплекс от интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи, с необходимост от механична вентилация,
фармакологична хемодинамична поддръжка,
спешни хирургични интервенции с висок риск
и необходимост от интензивни грижи и/или
парентерално хранене.
1.2. Клиничната процедура включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специа лност „А нестезиологи я и интензивно
лечение“, осъщест вявана на т рет о ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.29,
89.51, 88.72, 88.74, 89.62, 89.63, 89.65, 89.66, 89.68,
89.70, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1,
38.93, 38.91, 39.95, 93.39, 93.94, 93.96, 96.04, 96.07,
96.35, 96.70, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.10,
99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.23, 99.26, 99.29, 99.60,
99.61, 99.62, 99.63.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната
процедура:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение на
пациенти със:
1.4.1.1. Витални белези:
1.4.1.1.1. пулс < 40 или над 150 уд./мин;
1.4.1.1.2. систолично налягане < 80 mm hg
или по-малко или равно на 30 % понижение от
обичайните стойности;
1.4.1.1.3. средно артериално налягане < 60
mm Нg;
1.4.1.1.4. диастолично налягане > 120 mm Нg;
1.4.1.1.5. дихателна честота под 8/мин;
1.4.1.1.6. дихателна честота над 30/мин.
1.4.1.2. Лабораторни резултати:
1.4.1.2.1. серумен натрий <125 или >155 ммол/
литър;
1.4.1.2.2. серумен калий <2.8 или над 6.5
ммол/литър;
1.4.1.2.3. артериално парциално налягане на
кислорода < 65 mm Нg;
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1.4.1.2.4. ph < 7.3 или > 7.55;
1.4.1.2.5. серумна глюкоза под 3.0 и над 20
ммол/литър;
1.4.1.2.6. серумен калций > 3.9 ммол/литър;
1.4.1.2.7. серумен лактат над 3 ммол/литър;
1.4.1.2.8. токсични нива на медикамент или
друга химична субстанция при хемодинамична нестабилност или при болен с нарушено
съзнание, сърдечен ритъм или хемодинамична
нестабилност.
1.4.1.3. Резултати от образни изследвания:
1.4.1.3.1. мозъчна хеморагия, мозъчна контузия, субарахноидална хеморагия с нарушения в
съзнанието или фокален неврологичен дефицит
и необходимост от интензивно лечение и мониторинг;
1.4.1.3.2. руптурирани органи – жлъчен мехур,
слезка, панкреас, пикочен мехур, черен дроб,
езофагеални варици или матка, мезентериална
тромбоза – с хемодинамична нестабилност;
1.4.1.3.3. дисекираща аневризма на аортата с
хемодинамична нестабилност.
1.4.1.4. Електрокардиографски резултати:
1.4.1.4.1. миокарден инфаркт с тежки аритмии,
хемодинамична нестабилност или тежка застойна
сърдечна слабост;
1.4.1.4.2. камерна фибрилация/тахикардия;
1.4.1.4.3. пълен сърдечен блок с хемодинамична
нестабилност.
1.4.1.5. Симптоми с остро начало:
1.4.1.5.1. анизокория при пациент с нарушения
в съзнанието;
1.4.1.5.2. анурия с органна дисфункция;
1.4.1.5.3. заплашваща обструкция на дихателните пътища с начална дихателна недостатъчност;
1.4.1.5.4. кома с нарушение във виталните
функции;
1.4.1.5.5. персистираща гърчова активност с
нарушение във виталните функции;
1.4.1.5.6. цианоза, въпреки кислородотерапия;
1.4.1.5.7. сърдечна тампонада с хемодинамична
нестабилност.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. обективни данни (клинични и биохимични), че състоянието на пациента не налага
необходимост от прилагане на средства и методи за основно поддържане на живота, съгласно
медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“ (в т.ч. отпадане на необходимостта му
от механична вентилация или от асистирано
дишане);
1.5.1.2. липса на нови приемни критерии в
продължение на 24 последователни часа.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. продължаване на диагностиката и
лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.2. рехабилитация;
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1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Провеждане на нова процедура при
наличие на показания за продължаване на интензивното лечение.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Клинична процедура № 4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително
здравноосигурени лица с тежък коморбидитет
(ASA – 3-ти или 4-ти клас, Goldman, Mallanpathi),
които развиват остри нарушения в органната
функция или претърпяват тежки оперативни
интервенции с голяма вероятност от изостряне
на придружаващите заболявания, но без нужда
от механична вентилация и/или парентерално
хранене.
1.2. Клиничната процедура включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специа лност „А нестезиологи я и интензивно
лечение“, осъщест вявана на т рет о ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.29,
89.51, 88.72, 88.74, 89.62, 89.63, 89.65, 89.66, 89.68,
89.70, 90.59;
1.3.2. основни терапевтични процедури: 31.1,
38.93, 38.91, 39.95, 93.39, 93.94, 93.96, 96.04, 96.07,
96.35, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.10, 99.15,
99.18, 99.19, 99.21, 99.23, 99.26, 99.29, 99.60, 99.61,
99.62, 99.63.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната
процедура:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение на
пациенти със:
1.4.1.1. Витални белези:
1.4.1.1.1. пулс < 40 или над 150 уд./мин;
1.4.1.1.2. систолично налягане < 80 mm Hg
или по-малко или равно на 30 % понижение от
обичайните стойности;
1.4.1.1.3. средно артериално налягане < 60
mm Hg;
1.4.1.1.4. диастолично налягане > 120 mm Hg;
1.4.1.1.5. дихателна честота под 8/мин;
1.4.1.1.6. дихателна честота над 30/мин.
1.4.1.2. Лабораторни резултати:
1.4.1.2.1. серумен натрий < 125 или > 155 ммол/
литър;
1.4.1.2.2. серумен калий < 2.8 или над 6.5
ммол/литър;
1.4.1.2.3. артериално парциално налягане на
кислорода < 65 mm Нg;
1.4.1.2.4. ph < 7.3 или > 7.55;
1.4.1.2.5. серу мна глюкоза под 3.0 и на д
20 ммол/литър;
1.4.1.2.6. серумен калций > 3.9 ммол/литър;
1.4.1.2.7. серумен лактат над 3 ммол/литър;
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1.4.1.2.8. токсични нива на медикамент или
друга химична субстанция при хемодинамична нестабилност или при болен с нарушено
съзнание, сърдечен ритъм или хемодинамична
нестабилност.
1.4.1.3. Резултати от образни изследвания:
1.4.1.3.1. мозъчна хеморагия, мозъчна контузия, субарахноидална хеморагия с нарушения в
съзнанието или фокален неврологичен дефицит
и необходимост от интензивно лечение и мониторинг;
1.4.1.3.2. руптурирани органи – жлъчен мехур,
слезка, панкреас, пикочен мехур, черен дроб,
езофагеални варици или матка, мезентериална
тромбоза – с хемодинамична нестабилност;
1.4.1.3.3. дисекираща аневризма на аортата с
хемодинамична нестабилност.
1.4.1.4. Електрокардиографски резултати:
1.4.1.4.1. миокарден инфаркт с тежки аритмии,
хемодинамична нестабилност или тежка застойна
сърдечна слабост;
1.4.1.4.2. камерна фибрилация/тахикардия;
1.4.1.4.3. пълен сърдечен блок с хемодинамична
нестабилност.
1.4.1.5. Симптоми с остро начало:
1.4.1.5.1. анизокория при пациент с нарушения
в съзнанието;
1.4.1.5.2. анурия с органна дисфункция;
1.4.1.5.3. заплашваща обструкция на дихателните пътища с начална дихателна недостатъчност;
1.4.1.5.4. кома с нарушение във виталните
функции;
1.4.1.5.5. персистираща гърчова активност с
нарушение във виталните функции;
1.4.1.5.6. цианоза, въпреки кислородотерапия;
1.4.1.5.7. сърдечна тампонада с хемодинамична
нестабилност.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на
клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса на
медицински риск от приключване на процедурата
въз основа на:
1.5.1.1. обективни данни (клинични и биохимични), че състоянието на пациента не налага
необходимост от прилагане на средства и методи за основно поддържане на живота, съгласно
медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“;
1.5.1.2. липса на нови приемни критерии в
продължение на 24 последователни часа.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и
услуги след приключване на процедурата, в т.ч.:
1.5.2.1. продължаване на диагностиката и
лечението, в т.ч. в болнични условия;
1.5.2.2. рехабилитация;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Провеждане на нова процедура при
наличие на показания за продължаване на интензивното лечение.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1
съставляват основен пакет.
Продължава в ДВ, бр. 99 от 2015 г.
8036
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-84
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2,
4 и 7 ППЗНП по мотивирано предложение на
кмета на община Брезник, Решение № 878 по
протокол № 9 от 16.10.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Брезник, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Перник, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради преустановен
образователно-възпитателен процес и липса на
ученици за учебната 2015/2016 г. закривам Професионална гимназия по селско стопанство „Н.
Й. Вапцаров“ – гр. Брезник, община Брезник,
област Перник.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище да
се предаде на Министерството на земеделието
и храните.
3. Учениците от Професионална гимназия
по селско стопанство „Н. Й. Вапцаров“ – гр.
Брезник, община Брезник, област Перник, са
насочени за обучение при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Професионална гимнази я по селско стопанство
„Н. Й. Вапцаров“ – гр. Брезник, община Брезник, област Перник, да се съхранява в СОУ
„В. Левски“ – гр. Брезник, община Брезник,
област Перник.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в
приемащите училища.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, които приемат учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7965

Министър:
Т. Танев

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1329
от 3 декември 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 1, т. 9 от Устройствения
правилник на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, приет с Постановление № 388 на Министерския съвет от 2014 г.,
чл. 9, ал. 2, т. 4 от Закона за техническ ите
изисквания към продуктите и чл. 8, ал. 1, т. 5
от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България определям
Български национални изисквания за влагането
на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби
съгласно:
1. Националните приложения към хармонизираните стандарти от приложение № 1, в т.ч. за
случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011
на Европейския парламент и на Съвета от 9 март
2011 г. за определяне на хармонизирани условия
за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на
Съвета (Регламент (ЕС) № 305/2011).
2. Националните приложения към стандартите
от приложение № 2 и националните изисквания
по групи продукти от приложение № 3.
Периодът за едновременно прилагане на хармонизираните стандарти по чл. 17, параграф 5,
букви „б“ и „в“ на Регламент (ЕС) № 305/2011
се прилага и за съответните национални приложения, разработени към тях.
Приложени ята са неразделна част от заповедта.
Заповедта с приложенията да се публикува
и на електронната страница на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Николай Нанков – заместникминистър на регионалното развитие и благоустройството.
Министър:
Л. Павлова

Приложение № 1
Списък на национа лните при ложени я към
хармонизирани стандарти, които определят
национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с
предвидената употреба
1. БДС EN 197-1/NA „Цимент. Част 1: Състав,
изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти. Национално приложение (NA)“
2. БДС EN 413-1/NA „Цимент за зидария.
Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие. Национално приложение (NA)“
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3. БДС EN 450-1/NA „Летящи пепели за бетон.
Част 1: Определения, изисквания и критерии за
съответствие. Национално приложение (NA)“
4. БДС EN 459-1/NA „Строителна вар. Част 1:
Определения, изисквания и критерии за съответствие. Национално приложение (NA)“
5. БДС EN 520/NA „Гипскартонени плоскости.
Определения, изисквания и методи за изпитване.
Национално приложение (NA)“
6. БДС EN 572-9/NA „Стъкло за строителството. Продукти от натриево-калциево силикатно
стъкло. Част 9: Оценяване на съответствието.
Стандарт за продукт. Национално приложение
(NA)“
7. БДС EN 771-1/NA „Изисквания за блокове
за зидария. Част 1: Глинени блокове за зидария.
Национално приложение (NA)“
8. БДС EN 771-2/NA „Изисквания за блокове
за зидария. Част 2: Калциево-силикатни блокове
за зидария. Национално приложение (NA)“
9. БДС EN 771-3/NA „Изисквания за блокове
за зидария. Част 3: Блокове за зидария от бетон
(с плътни и леки добавъчни материали). Национално приложение (NA)“
10. БДС EN 771-4/NA „Изисквания за блокове
за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон. Национално приложение (NA)“
11. БДС EN 771-5/NA „Изисквания за блокове
за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък. Национално приложение (NA)“
1 2 . БДС E N 7 71- 6/ N A „ И з и с к в а н и я з а
блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от
естествен камък. Национално приложение (NA)“
13. БДС EN 934-2/NA „Химични добавки за
бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2:
Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране.
Национално приложение (NA)“
14. БДС EN 934-3/NA „Химични добавки за
бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 3:
Химични добавки за разтвор за зидария. Определения, изисквания, съответствие, маркиране
и етикетиране. Национално приложение (NA)“
15. БДС EN 934-4/NA „Химични добавки за
бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 4:
Химични добавки за инжекционен разтвор за
канали за напрягаща армировка. Определения,
изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране. Национално приложение (NA)“
16. БДС EN 934-5/NA „Химични добавки за
бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 5:
Химични добавки за торкретбетон. Определения,
изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране. Национално приложение (NA)“
17. БДС EN 998-1/NA „Изисквания за разтвор
за зидария. Част 1: Разтвор за мазилка. Национално приложение (NA)“
18. БДС EN 998-2/NA „Изисквания за разтвор
за зидария. Част 2: Разтвор за зидане. Национално приложение (NA)“
19. БДС EN 1051-2/NA „Стъкло за строителството. Стъклени блокове и стъклени плочи.
Част 2: Оценяване на съответствието/Стандарт
за продукт. Национално приложение (NA)“
20. БДС EN 1090-1/NA „Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване
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на съответствието на конструктивни елементи.
Национално приложение (NA)“
21. БДС EN 1279-5/NA „Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Оценяване на
съответствието. Национално приложение (NA)“
22. БДС EN 1304/NA „Глинени покривни
керемиди и приспособления. Определения и
изисквания към продуктите. Национално приложение (NA)“
23. БДС EN 1338/NA „Бетонни блокчета за
външно павиране. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)“
24. БДС EN 1339/NA „Бетонни плочи за външно павиране. Изисквания и методи за изпитване.
Национално приложение (NA)“
25. БДС EN 1340/NA „Бетонни бордюри.
Изисквания и методи за изпитване. Национално
приложение (NA)“
26. БДС EN 1916/NA „Бетонни тръби и фасонни
части, неармирани‚ армирани и със стоманени
влакна. Национално приложение (NA)“
27. БДС EN 10025-1/NA „Горещовалцувани
продукти от конструкционни стомани. Част 1:
Общи технически условия на доставка. Национално приложение (NA)“
28. БДС EN 10210-1/NA „Горещообработени
конструкционни кухи профили от нелегирани
и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически
изисквания на доставка. Национално приложение (NA)“
29. БДС EN 10219-1/NA „Студенообработени
заварени конст ру к ционни к у х и профили от
нелегирана и дребнозърнеста конструкционна
стомана. Част 1: Техническ и изиск вани я на
доставка. Национално приложение (NA)“
30. БДС EN 13043/NA „Агрегати за битумни смеси и настилка на пътища, самолетни
писти и други площи за движение. Национално
приложение (NA)“
31. БДС EN 13055-1/NA „Леки добавъчни материали. Част 1: Леки добавъчни материали
за бетон и за разтвор и инжекционен разтвор.
Национално приложение (NA)“
32. БДС EN 13055-2/NA „Леки добавъчни материали. Част 2: Леки добавъчни материали за
несвързано и свързано приложение. Национално
приложение (NA)“
33. БДС EN 13108-1/NA „Асфалтови смеси.
Изисквания към материалите. Част 1: Асфалтобетон. Национално приложение (NA)“
34. БДС EN 13108-5/NA „Асфалтови смеси. Изисквания към материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт. Национално приложение (NA)“
35. БДС EN 13162/NA „Топлоизолационни
продукти за сгради. Продукти от минерална
вата (MW), произведени в заводски условия.
Изисквания. Национално приложение (NA)“
36. БДС EN 13163/NA „Топлоизолационни
продукти за сгради. Продукти от експандиран
полистирен (ЕPS), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA)“
37. БДС EN 13164/NA „Топлоизолационни
продукти за сгради. Продукти от екструдиран
полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA)“
38. БДС EN 13165/NA „Топлоизолационни
продукти за сгради. Продукти от твърд пе-
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нопол и у рета н (PU R), п роизведен и в за водски условия. Изисквания.“
39. БДС EN 13240/NA „Отоплителни уреди
за помещени я, работещи на твърдо гориво.
Изисквания и методи за изпитване. Национално
приложение (NA)“
40. БДС EN 13241-1/NA „Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за
продукт. Част 1: Продукти, без характеристики
за защита от огън или димозащита. Национално
приложение (NA)“
41. БДС EN 13242/NA „Скални материали за
несвързани и хидравлично свързани материали
за използване в строителни съоръжения и пътно
строителство. Национално приложение (NA)“
42. БДС EN 13245-2/NA „Пластмаси. Профили
от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за
приложение в строителството. Част 2: Профили
от PVC-U и профили от PVC-UE за вътрешни и
външни облицовки на стени и тавани. Национално приложение (NA)“
43. БДС EN 13249/NA „Геотекстил и подобни
на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на
пътища и други транспортни площи (с изключение на жп строителство и асфалтови настилки).
Национално приложение (NA)“
44. БДС EN 13251/NA „Геотекстил и подобни
на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в земни съоръжения,
фундаменти и подпорни съоръжения. Национално
приложение (NA)“
45. БДС EN 13252/NA „Геотекстил и подобни
на геотекстил продукти. Характеристики, изисквани при използването им в дренажни системи.
Национално приложение (NA)“
46. БДС EN 13279-1/NA „Гипсови свързващи
вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания. Национално приложение (NA)“
47. БДС EN 13282-1/NA „Хидравлични свързващи вещества за пътища. Част 1: Бързо втвърдяващи хидравлични свързващи вещества за
пътища. Състав, изиск вани я и критерии за
съответствие. Национално приложение (NA)“
48. БДС EN 13707/NA „Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами
за покривни хидроизолации. Определения и
характеристики. Национално приложение (NA)“
49. БДС EN 13748-1/NA „Мозаечни плочи.
Част 1: Мозаечни плочи за вътрешни настилки“
50. БДС EN 13808/NA „Битуми и битумни
свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии. Национално
приложение (NA)“
51. БДС EN 13963/NA „Свързващи материали за гипсокартонени плоскости. Определения,
изисквания и методи за изпитване. Национално
приложение (NA)“
52. БДС EN 13964/NA „Окачени тавани.
Изисквания и методи за изпитване. Национално
приложение (NA)“
53. БДС EN 14023/NA „Битуми и битумни
свързващи материали. Рамка на техническите
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изисквания за полимерно модифицирани битуми.
Национално приложение (NA)“
54. БДС EN 14041/NA „Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Основни
характеристики. Национално приложение (NA)“
55. БДС EN 14190/NA „Гипсови плоскости,
произведени чрез вторична обработка. Определения, изисквания и методи за изпитване.
Национално приложение (NA)“
56. БДС EN 14216/NA „Цимен т. Състав,
изисквания и критерии за съответствие на много
нискотермични специални цименти. Национално
приложение (NA)“
57. БДС EN 14303/NA „Топлоизолационни
продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от минерална вата (MW), произведени
в заводски условия. Изисквания. Национално
приложение (NA)“
58. БДС EN 14304/NA „Топлоизолационни
продукти за сградни и промишлени инсталации.
Продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF),
произведени в заводски условия. Изисквания.
Национално приложение (NA)“
59. БДС EN 14351-1/NA „Врати и прозорци.
Стандарт за продукт, технически характеристики.
Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане
на дим. Национално приложение (NA)“
60. БДС EN 14399-1/NA „Високоякостни болтови съединения за строителството с предварително натоварване. Част 1: Общи изисквания.
Национално приложение (NA)“
61. БДС EN 14411/NA „Керамични плочки.
Определения, класификация, характеристики,
оценяване на съответствието и маркировка.
Национално приложение (NA)“
62. БДС EN 14695/NA „Ог ъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни хидроизолационни мушами за бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които
преминават превозни средства. Определения и
характеристики. Национално приложение (NA)“
63. БДС EN 14889-1/NA „Влакна за армиране
на бетон. Част 1: Стоманени влакна. Определения, изисквания и съответствие. Национално
приложение (NA)“
64. БДС EN 14889-2/NA „Влакна за армиране
на бетон. Част 2: Полимерни влакна. Определения, изисквания и съответствие. Национално
приложение (NA)“
65. БДС EN 15048-1/NA „Болтови съединения
за строителството без предварително натоварване. Част 1: Общи изисквания. Национално
приложение (NA)“
66. БДС EN 15050/ NA „Го т ови бе т он н и
продукти. Елементи за мостове. Национално
приложение (NA)“
67. БДС EN 15088/NA „А луминий и алуминиеви сплави. Продукти за конструкции в
строителството. Технически условия за контрол
и доставка. Национално приложение (NA)“
68. БДС EN 15167-1/NA „Гранулирана доменна шлака за използване в бетон, разтвор
и инжекционен разтвор. Част 1: Определения,
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изисквания и критерии за съответствие. Национално приложение (NA)“
69. БДС EN 15283-1/NA „Гипсови плоскости с
влакнеста армировка. Определения, изисквания
и методи за изпитване. Част 1: Гипсови плоскости
с мрежеста армировка“
70. БДС EN 15283-2/NA „Гипсови плоскости с
влакнеста армировка. Определения, изисквания
и методи за изпитване. Част 2: Гипсовлакнести
плоскости. Национално приложение (NA)“
71. БДС EN 15322/NA „Битуми и битумни
свързващи материали. Рамка за специфициране
на разредени и пластифицирани битумни свързващи материали. Национално приложение (NA)“
72. БДС EN 15381/NA „Геотекстил и подобни
на геотекстил продукти. Характеристики, необходими за използване при паважни и асфалтови
настилки. Национално приложение (NA)“
73. БДС EN 15743/NA „Суперсулфатен цимент.
Състав, изисквания и критерии за съответствие.
Национално приложение (NA)“.

Приложение № 2
Списък на национа лните при ложени я към
стандарти, които определят национални изисквания за влагането на строителни продукти в
строежите във връзка с предвидената употреба
1. БДС EN 206/NA „Бетон. Спецификация,
свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA)“
2. БДС EN 1329-1/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и
висока температура) в сгради. Непластифициран
поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания
за тръби, свързващи части и системите. Национално приложение (NA)“
3. БДС EN 1401-1/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно
отводняване и канализация. Непластифициран
поливинилхлорид (PVC-U). Част 1: Изисквания
за тръби, свързващи части и системата. Национално приложение (NA)“
4. БДС EN 1555-1/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен
(PE). Част 1: Общи положения. Национално
приложение (NA)“
5. БДС EN 1555-2/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен
(PE). Част 2: Тръби. Национално приложение
(NA)“
6. *БДС EN 12201-1/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен
(РЕ). Част 1: Общи положения. Национално
приложение (NA)“
7. *БДС EN 12201-2/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ).
Част 2: Тръби. Национално приложение (NA)“
8. *БДС EN 12201-3/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен
(РЕ). Част 3: Свързващи части. Национално
приложение (NA)“
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9. БДС EN 13285/NA „Смеси от несвързани материали. Изисквания. Национално приложение (NA)“
10. БДС EN 13329/NA „Ламинирани подови
покрития. Елементи с повърхностен слой на
базата на термореактивни аминопласти. Спецификации, изисквания и методи за изпитване.
Национално приложение (NA)“
11. БДС EN 13476-2/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни
системи със сложно структурирана конструкция
на стената от непластифициран поливинилхлорид
(PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ).
Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части
с гладка вътрешна и външна повърхност и за
система тип А. Национално приложение (NA)“
12. БДС EN 13476-3/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни
отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни
системи със сложно структурирана конструкция
на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен
(РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи
части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за система тип В. Национално
приложение (NA)“
13. БДС EN 13499/NA „Топлоизолационни
продукти за сгради. Външни топлоизолационни
комбинирани системи (ETICS) на основата на
експандиран полистирен. Изисквания. Национално приложение (NА)“
14. БДС EN 13500/NA „Топлоизолационни
продукти за сгради. Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата
на минерална вата. Изисквания. Национално
приложение (NА)“
15. *БДС EN 15874-1/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипропилен (PP). Част 1: Общи
положения. Национално приложение (NА)“
16. *БДС EN 15874-2/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и
студена вода. Полипропилен (PP). Част 2: Тръби.
Национално приложение (NA)“
17. *БДС EN 15874-3/NA „Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла
и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3:
Свързващи части. Национално приложение (NA)“
18. *БДС EN 21003-1/NA „Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за
топла и студена вода. Част 1: Общи положения.
Национално приложение (NA)“
19. *БДС EN 21003-2/NA „Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за
топла и студена вода. Част 2: Тръби. Национално
приложение (NA)“.

* Националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите не се отнасят до
санитарно-хигиенните изисквания за продуктите
в контакт с вода за човешко потребление.
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Приложение № 3
1. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на стоманени продукти за армиране на стоманобетонни конструкции в зависимост от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките на
стоманени продукти за армиране на стоманобетонни конструкции съгласно изискванията на БДС EN
10080, БДС 9252, БДС 4758, БДС ЕN ISO 17660, Наредба № 3 от 1994 г., БДС ISO 15835, prEN 10138,
БДС EN 1992-1-1/NA, БДС EN 13670, НПБСК-88, НТО.
1.1. Армировъчна стомана на пръти и кангали
1.1.1. Обикновена, ненапрегната армировъчна стомана
Характеристика

1

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2

Граница на провлачане (физическа или
условна) Re
Якост на опън R m
R m/Re
Rе, act/Re, nom*

Ниво; МРа

Относително удължение Agt
Огъване; огъване и изправяне
Линейна маса, площ на напречното сечение S0
Геометрични параметри на повърхността – елементи и относителна площ
на ребрата f R

%
бр.
kg/m

Якост на умора*
Устойчивост при циклично натоварване*
Химичен състав
Заваряемост

МРа
-

Метод за
изпитване/
определяне
3

бр. цикли и
спектър на натоварване
Ниво,
въглероден еквивалент
CEV

4

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 4
за клас В500
или
БДС 4758, табл. 2
за класове В235 и
В420

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 1 и
2 или
БДС 4758, табл. 3
и4

Ниво, бр. цикли

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

БДС EN ISO
БДС 9252, табл. 4
15630-1
или
БДС ISO 15835-2 БДС 4758, табл. 2
БТО
БДС EN ISO
БДС 9252, табл. 3
15630-1
или
БДС 4758, табл. 1

* Когато се изисква.
1.1.2. Високоякостна стомана за предварително напрягане

Характеристика

1
Условна граница на провлачане R р0,1
Якост на опън R р
R р/R р0,1
(ако се изисква)
Относително удължение при максимален товар A gt
Модул на еластичност Ер
Огъваемост
Линейна маса, площ на напречното сечение S0
Вид и форма на повърхността
Релаксация на напрежения за 1000 h
Якост на умора*
Химичен състав
Устойчивост срещу корозия*
* Когато се изисква.

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
Ниво, МРа
МРа
%
Ра
Описание
kg/m
описание
Клас
Ниво,
бр. цикли и
спектър на натоварване
Ниво,
ниво и/или описание

Метод за
изпитване/
определяне
3

Изискване за
деклариране/
гранично ниво
4

БДС EN ISO
15630-3

prEN 10138 или
БТО

БДС EN ISO
15630-3

prEN 10138 или
БТО

БДС EN ISO
15630-3
БДС EN ISO
15630-3

prEN 10138 или
БТО
prEN 10138 или
БТО

БДС EN ISO
15630-3
стандартни
методи

prEN 10138 или
БТО

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

1.2. Изправена кангална стомана
Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Граница на провлачане (физическа или
условна) Re
Якост на опън R m
R m/Re
Rе, act/Re, nom*

Ниво, МРа

Относително удължение A gt
Огъване; огъване и изправяне
Химичен състав (включително CEV)

Линейна маса, площ на напречното сечение S0
Геометрични параметри на повърхността – елементи
и
относителна
площ на ребрата f R

МРа
-

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 4
за клас В500
или
БДС 4758, табл. 2
за класове В235 и
В420

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 3
или
БДС 4758, табл. 1

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 1
и 2 или
БДС 4758, табл. 3
и 4

%
бр.
Ниво

kg/m
-

* Когато се изисква.
1.3. Заварени мрежи и скелети

Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Изисквания за изходната стомана
Граница на провлачане (физическа или
условна) Re
Якост на опън R m
R m/Re
Rе, act/Re, nom
Относително удължение A gt
Огъване; огъване и изправяне
Линейна маса, площ на напречното сечение S0
Геометрични параметри на повърхността на съставните пръти – елементи и относителна площ на ребрата f R
Химичен състав (включително CEV)

Ниво, МРа

БДС EN ISO
15630-2

БДС 9252, табл. 4
за клас В500
или
БДС 4758, табл. 2
за класове В235 и
В420

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 1
и 2 или
БДС 4758, табл. 3
и 4

Ниво

БДС EN ISO
15630-2

БДС 9252, табл. 3
или
БДС 4758, табл. 1

Ниво, kN

БДС EN ISO
15630-2

БДС ЕN 17660
БДС ЕN 10080
Наредба № 3 от
1994 г.

Ниво на допустимите
отклонения; mm

БДС EN ISO
15630-2

БДС ЕN 17660
Наредба № 3
1994 г.

МРа
%
бр.
kg/m
-

Изисквания за готовия продукт
Сила на срязване Fw на заварените съединения

Размери и допустими отклонения

* Когато се изисква.

от
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1.4. Отделни пръти, вбетонирани части и други армировъчни изделия, които съдържат заварени
съединения
Характеристика

1
Изисквания за изходната стомана
Граница на провлачане (физическа или
условна) Re
Якост на опън R m
R m/Re
R е, act/R e, nom*
Относително удължение A gt
Огъване; огъване и изправяне
Линейна маса, площ на напречното сечение S0
Геометрични параметри на повърхността на съставните пръти – елементи
и относителна площ на ребрата f R
Химичен състав (включително CEV)
Изисквания за готовия продукт
Максимална сила на опън на прът със
заварено съединение
Максимална сила на опън на основния метал непосредствено до оценяваното заварено съединение
Издръжливост на огъване*
Максимална сила на срязване на заварените съединения*
Размери само за вбетонираните части

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
Ниво, МРа
МРа
%
бр.
kg/m

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4

БДС EN ISO
15630-2

БДС 9252, табл. 4
за клас В500
или
БДС 4758, табл. 2
за класове В235 и
В420

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 1
и 2 или
БДС 4758, табл. 3
и 4

БДС EN ISO
15630-2

БДС 9252, табл. 3
или
БДС 4758, табл. 1

Ниво

Ниво, kN
kN
описание
kN
Ниво на допустимите
отклонения; mm

Наредба № 3 от БДС ЕN 17660
1994 г.
БДС ЕN 10080
БДС EN ISO
Наредба № 3 от
15630-1 и 2
1994 г.
БДС EN ISO
17660-1
стандартни
методи

БДС ЕN 13670
Наредба № 3 от
1994 г.

* Когато се изисква.
1.5. Механични съединения на стомани за армиране

Характеристика

1
Изисквания за съединяваните пръти
Граница на провлачане (физическа или
условна) Re
Якост на опън R m
R m/R e
R е, act/R e, nom*
Относително удължение A gt
Огъване; огъване и изправяне
Линейна маса, площ на напречното сечение S0
Геометрични параметри на повърхността на съставните пръти – елементи
и относителна площ на ребрата f R
Изисквания за готовия продукт
Максимална сила при разрушаване на
съединението (съединените пръти)
Равномерно удължение на прътите
след разрушаване на съединението
Остатъчно удължение на съединенията
Размери на съставните елементи на механичните съединения

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
Ниво, МРа
МРа
%
бр.
kg/m

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 4
за клас В500
или
БДС 4758, табл. 2
за класове В235 и
В420

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 1
и 2 или
БДС 4758, табл. 3
и 4

БДС EN ISO
15630-1

декларирано
или БТО
декларирано
или БТО
декларирано
или БТО
декларирано
или БТО

-

Ниво, kN
%
mm
mm

ISO 15835-2

ниво
ниво
ниво
ниво
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2
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Якост на умора

бр. цикли и
Устойчивост при циклично натовар
ване*
спектър на натоварване
* Когато се изисква.
1.6. Прави и огънати пръти с мерни дължини, стремена

С Т Р. 1 1 3
3
БДС EN ISO
15630-1

4
БДС ЕN 1992-1-1/NA

ISO 15835-2

БТО

Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Изисквания за изходната стомана
Граница на провлачане (физическа или
условна) Re
Якост на опън R m
R m/Re
Rе, act/Re, nom*
Относително удължение A gt
Огъване; огъване и изправяне
Линейна маса, площ на напречното сечение S0
Геометрични параметри на повърхността на съставните пръти – елементи и f R
Химичен състав (включително CEV)

Ниво, МРа
МРа
%
бр.
kg/m

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 4
за клас В500
или
БДС 4758, табл. 2
за класове В235 и
В420

БДС EN ISO
15630-1

БДС 9252, табл. 1
и 2 или
БДС 4758, табл. 3
и 4

БДС EN ISO
15630-2

БДС 9252, табл. 3
или
БДС 4758, табл. 1

Ниво

Изисквания за готовия продукт
Размери на прави и огънати пръти и Ниво на допустимите от- стандартни ме- БДС ЕN 13670
на стремена
клонения; mm
тоди за измер- Наредба № 3
ване на дължи- 1994 г.
ни и ъгли
Диаметър на огъване

Ниво, mm

от

стандартни ме- БДС ЕN 1992-1-1/
тоди за измер- NA
ване на радиуси НПБСК-88
или диаметри
на огъване

* Когато се изисква.

2. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на специални цименти
за строителство в зависимост от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките на
портландцимент бял съгласно изискванията на БДС 12100 и на цимент цветен съгласно изискванията на
БДС 12017.
2.1. Бял цимент
Обявен състав съгласно точка 2.1 на БДС 12100.
Характеристика
1
Якост на натиск

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2

Метод за
изпитване/
определяне
3

Клас по якост (MРa)

БДС EN 196-1

Време на свързване

min

БДС EN 196-3

Обемопостоянство
(разширение)

mm

БДС EN 196-3

Изискване за деклариране/
гранично ниво
4
Гранични нива за съответния клас
съгласно БДС ЕN 197-1, точка 7.1,
таблица 3
Гранично ниво за съответния клас
съгласно БДС EN 197-1, точка 7.2.1
и точка 7.1, таблица 3
Гранично ниво съгласно БДС EN
197-1, точка 7.1, таблица 3

С Т Р.
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3

Ситност на смилане

% по маса

БДС EN 196-6

Съдържание на сулфати (като SO3)

% по маса

БДС EN 196-2

Съдържание на хлори%
ди (като CL – )
Съдържание на MgO в
%
клинкера
Съдържание на FeO в
%
клинкера
Коефициент на отражение на светлината
(белота)
2.2. Цветен цимент
Обявен състав съгласно точка
Характеристика
1
Якост на натиск

по маса

БДС EN 196-2

по маса

БДС EN 196-2

по маса

БДС EN 196-2

%

БДС 12100,
точка 5.4

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2

Метод за
изпитване/
определяне
3
БДС EN 196-1

Време на свързване

min

БДС EN 196-3

Обемопостоянство

mm

БДС EN 196-3

% по маса

БДС EN 196-2

% по маса

БДС EN 196-2

Съдържание на хлориди (като CL – )

% по маса

БДС EN 196-2

Ситност на смилане

% по маса

БДС EN 196-6

Отговаря/не отговаря

БДС 12017,
точки 4.4 и 4.5

Съответствие с еталона за цвят и цветоустойчивост

4
Гранични нива съгласно БДС 12100,
точка 3.9
Гранично ниво за съответния клас
съгласно БДС EN 197-1, точка 7.3,
таблица 4 или точка 7.4.2, таблица 5
(за сулфатоустойчиви цименти)
Гранично ниво съгласно БДС EN
197-1, точка 7.3, таблица 4
Гранично ниво съгласно БДС
12100, точка 3.3
Гранично ниво съгласно БДС
12100, точка 3.3
БДС 12100, точка 3.6

2.1 на БДС 12017.

Клас по якост (MРa)

Съдържание на MgO
в клинкера
Съдържание на сулфати (като SO3)

БРОЙ 98

Изискване за деклариране/
гранично ниво
4
Гранични нива за съответния клас
съгласно БДС ЕN 197-1, точка 7.1,
таблица 3
Гранично ниво съгласно БДС 12017,
точка 2.4
Гранично ниво съгласно БДС EN
197-1, точка 7.1, таблица 3
Гранично ниво съгласно БДС
12017, точка 2.6.1
Гранично ниво съгласно БДС
12017, точка 2.6.2
Гранично ниво съгласно БДС EN
197-1, точка 7.3, таблица 4
Гранично ниво съгласно БДС
12017, точка 3.9
БДС 12017, точка 2.7

3. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на окислени битуми за
строителство на пътища в зависимост от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на характеристиките на битуми съгласно
изискванията на БДС EN 13304.
3.1. Окислени битуми
Начин на деклариране на
характеристиката
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
изчисление

Изискване за деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Температура на омекване по метод „пръстен – топче“ за хидроизолация на водостоци – битум категория
85/25

Ниво (oС)

Характеристика

БДС EN 1427

декларирано ниво
от 80 °C до 90 °C
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3

4

Пенетрация при 25 С
за хидроизолация на
водостоци – битум категория 85/25

Ниво (0,1 mm)

БДС EN 1426

Разтворимост в толуол

Ниво (%)

БДС EN 12592

Загуба на маса след
нагряване

Ниво (%)

БДС EN 13303

Пламна температура

Ниво (oС)

EN ISO 2592

o

Температура на счупване по Фраас
за хидроизолация на
водостоци – битум категория 85/25
Склонност към оцветяване *
Динамичен вискозитет *

декларирано ниво
от 20 х 0,1 mm до 30 х 0,1 mm
гранично ниво
≥ 99,0
гранично ниво
≤ 0,5
гранично ниво
> 250
декларирано ниво

Ниво ( С)
o

БДС EN 12593
гранично ниво ≤ -5 °С

Ниво (mm)

БДС EN 13301

декларирано ниво

Ниво

БДС EN 13302

декларирано ниво

Плътност *
Ниво (kg/m3)
БДС EN 15326
декларирано ниво
* Ако се изисква с инвестиционния проект.
4. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на продукти за пътна
сигнализация – материали за хоризонтална пътна маркировка и готова пътна маркировка в зависимост
от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките на
продукти за пътна сигнализация – материали за пътна маркировка, съгласно изискванията на БДС EN
1871 и на БДС EN 1790, и готова пътна маркировка, съгласно изискванията на БДС EN 1436.
4.1. Боя за пътна маркировка – бяла и жълта, съгласно изискванията на БДС EN 1871
Характеристика
Фактор на яркост β
за бяла боя
за жълта боя
Координати на цветност

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за деклариране/
гранично ниво

Клас LF

БДС EN 1436

граничен клас:
– min LF 6
– min LF 2

Координати х и у за
бяла и жълта боя

БДС EN 1436

декларирани координати на
цветност съгласно таблица 2 на
БДС EN 1871

4.2. Боя за пътна маркировка – термопластици и студени пластици, съгласно изискванията на БДС
EN 1871
Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

1

2

Фактор на яркост β
за бяла боя
за жълта боя
Координати на цветност
Точка на омекване*

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за деклариране/
гранично ниво

3

4

Клас LF

БДС EN 1436

граничен клас:
– min LF 6
– min LF 2

Координати x и y

БДС EN 1436

декларирани координати на
цветност съгласно таблица 2
на БДС EN 1871

Клас SP

Динамично въздейстКлас CI
вие на студено*
* Не се изисква за студени пластици.

БДС EN 1871, прило- граничен клас
жение F
min SP 2
БДС EN 1871

граничен клас
min CI 3
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4.3. Готови материали за пътна маркировка – фабрично изготвени и доставяни на листове или рула,
бели и жълти на цвят – студени пластици или термопластици, съгласно изискванията на БДС EN 1790

Характеристика
1
Фактор на яркост β
– за постоянна пътна маркировка
– за временна пътна маркировка
Коефициент на яркост Qd
– за автомагистрали, скоростни пътища, пътища от I клас, пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и за улици от I до III клас
– за пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението по-малка от
4000 авт./ден и III клас, общински пътища и улици от IV клас до VI клас
Коефициент на яркост при обратно отражение за
постоянна пътна маркировка при сухи условия R L
– за автомагистрали, скоростни пътища, пътища от I клас, пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и за улици от I до III клас
– за пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението по-малка от
4000 авт./ден и улици IV клас
– за пътища III клас, общински пътища и улици
V и VI клас
Коефициент на яркост при обратно отражение за
постоянна пътна маркировка при влажни условия RW
– за автомагистрали, скоростни пътища, пътища от I клас, пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и за улици от I до III клас
– за пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението по-малка от
4000 авт./ден и III клас, общински пътища и улици от IV клас до VI клас
Коефициент на яркост при обратно отражение за
временна пътна маркировка при сухи условия R L
– за автомагистрали, скоростни пътища, пътища от I клас, пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и за улици от I до III клас
– за останалите пътища и улици
Съпротивление на хлъзгане SRT (само за неструктурирани продукти за пътна маркировка)
– за автомагистрали, скоростни пътища, пътища от I клас, пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и за улици от I до III клас
– за пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението по-малка от
4000 авт./ден и III клас, общински пътища и улици от IV клас до VI клас

Координати на цветност

Начин на
деклариране на
характеристиката
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2

Метод за
изпитване/
определяне
3

клас В

БДС EN 1436

клас Q

БДС EN 1436

Изискване за
деклариране/
гранично ниво
4
граничен клас:
– min В5
– min В6
граничен клас:
– min Q4

– min Q3

граничен клас:
– min R5
клас R

БДС EN 1436

– min R4
– min R3
граничен клас:
– min RW3

клас RW

БДС EN 1436
– min RW2

граничен клас:
клас R

БДС EN 1436

– min R5

– min R3
граничен клас:
– min S3
клас S

БДС EN 1436
– min S2

координати х и у

БДС EN 1436

декларирани координати на цветност съгласно таблица 6 на
БДС EN 1436
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4.4. Готова пътна маркировка съгласно изискванията на БДС EN 1436 – система от материали за
пътна маркировка, състояща се от: основен компонент (боя или студен пластик или термопластик)
и материали за посипване (стъклени перли (съгласно изискванията на БДС EN 1423) и/или добавъчни материали, повишаващи сцеплението (съгласно изискванията на БДС EN 1423)
Характеристика
1
Фактор на яркост β*
– за постоянна пътна маркировка
– за временна пътна маркировка
Коефициент на яркост Qd
– за автомагистрали, скоростни пътища, пътища от I клас, пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и за улици от I до III клас
– за пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението по-малка от
4000 авт./ден и III клас, общински пътища и улици от IV клас до VI клас
Коефициент на яркост при обратно отражение за
постоянна пътна маркировка при сухи условия R L
– за автомагистрали, скоростни пътища, пътища от I клас, пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и за улици от I до III клас
– за пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението по-малка от
4000 авт./ден и улици IV клас
– за пътища III клас, общински пътища и улици
V и VI клас
Коефициент на яркост при обратно отражение
за постоянна пътна маркировка при влажни условия RW
– за автомагистрали, скоростни пътища, пътища от I клас, пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и за улици от I до III клас
– за пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението по-малка от
4000 авт./ден и III клас, общински пътища и улици от IV клас до VI клас
Коефициент на яркост при обратно отражение за
временна пътна маркировка при сухи условия R L
– за автомагистрали, скоростни пътища, пътища от I клас, пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и за улици от I до III клас
– за останалите пътища и улици
Съпротивление на хлъзгане SRT (само за неструктурирани продукти за пътна маркировка)
– за автомагистрали, скоростни пътища, пътища от I клас, пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и за улици от I до III клас
– за пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението по-малка от
4000 авт./ден и III клас, общински пътища и улици от IV клас до VI клас

Начин на деклариране
на характеристиката
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
клас В

клас Q

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично
ниво
3
4
граничен клас:
БДС EN 1436
– min В5
– min В6
граничен клас:
– min Q4
БДС EN 1436

– min Q3

граничен клас:
– min R5
клас R

БДС EN 1436

– min R4
– min R3
граничен клас:
– min RW3

клас RW

БДС EN 1436
– min RW2

граничен клас:
клас R

БДС EN 1436

– min R5

– min R3
граничен клас:
– min S3
Клас S

БДС EN 1436
– min S2
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4
декларирани
координати на
цветност
съКоординати на цветност*
Координати х и у
БДС EN 1436
гласно
таблица 6 на
БДС EN 1436
* За временна пътна маркировка с оранжев цвят координатите на цветност и фактор на яркост трябва да са,
както следва:
Точки на
цветовата
област

2

1

Координати x
на точките
0,610

2

3

3

4

Фактор
на
яркост β

y

x

y

x

y

x

y

0,390

0,535

0,375

0,506

0,404

0,570

0,429

≥ 0,17

5. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на вътрешни врати без
изисквания за устойчивост на огън и/или пропускане на дим в зависимост от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките на
вътрешни врати съгласно изискванията на БДС 1890, БДС EN 1192, БДС EN 1529, БДС EN 1530, БДС EN
12217, БДС EN 12400 и БДС EN 12219.
5.1. Вътрешни врати
Характеристика
1
Височина, широчина, дебелина и
перпендикулярност
Обща и локална равнинност

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
Клас (mm)
Клас (mm)

Метод за изпитване/определяне
3
БДС EN 951
БДС EN 952

Устойчивост на вертикално натоварване

Клас (N)

БДС EN 947

Устойчивост на статично усукване

Клас (N)

БДС EN 948

Изискване за
деклариране/
гранично ниво
4
деклариран
по БДС EN
деклариран
по БДС EN
деклариран
по БДС EN
деклариран
по БДС EN

клас
1529
клас
1530
клас
1192
клас
1192

5.2. Вътрешни врати с декларирана специфична употреба, отговарящи на изискванията за шумоизолация,
топлоизолация, устойчивост на удар или на други изисквания, според предвидената специфична употреба
Всички характеристики от т. 5.1, както и:
Характеристика
1
Устойчивост на удар с твърдо тяло
(само за остъклени врати)
Устойчивост на удар с меко и тежко тяло (само за остъклени врати)
Устойчивост при многократно отваряне и затваряне
Сили на задвижване (само за врати с автоматични устройства)
Звукоизолация от въздушен шум
(само за врати, за които се изискват акустични характеристики)
Коефициент на топлопреминаване
(само за врати, за които се изискват топлинни характеристики)
Устойчивост на взлом
за блиндирани врати

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4
деклариран клас
по БДС EN 1192
деклариран клас
по БДС EN 1192
деклариран клас
по БДС EN 12400
деклариран клас
по БДС EN 12217

Клас (J)

БДС EN 950

Клас (J)

БДС EN 949

Клас (брой цикли)

БДС EN 1191

Клас (N, N.m)
Ниво (dB)

БДС EN 12046-2

БДС EN ISO
декларирано
10140-2
ниво
БДС EN ISO 717-1

W/(m 2.K)

БДС EN ISO
12567-1

≤3,5

Клас

БДС EN 1628
БДС EN 1629
БДС EN 1630

граничен клас
min клас 3
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6. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на продукти за изграждане на водопроводни инсталации и системи в зависимост от предвидената употреба
6.1. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация от
полиетилен (PE) съгласно изискванията на серията стандарти БДС ЕN 12201
6.1.1. Вентили съгласно изискванията на БДС ЕN 12201-4
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/изчисление

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Външен вид

описание

БДС ЕN 12201-4

БДС ЕN 12201-4, т. 5.1

Цвят

описание

БДС ЕN 12201-4

БДС ЕN 12201-4, т. 5.2

БДС EN ISO 3126

БДС ЕN 12201-4, т. 6

Геометрични характеристики:

mm

Хидростатична якост
(устойчивост на вътрешно налягане)
(80 ºC – 165 h)

описание

БДС EN ISO 1167-1 ≥ 165 h без разрушаване
по време на изпитването;
БДС EN ISO 1167-4 БДС ЕN 12201-4, табл. 1

Херметичност на леглото и уплътнителя 23 °С
Вода, въздух или азот
Вода: 1,5 PN
Въздух или азот: 1,1 PN 30 s

описание

Приложение А на
БДС EN 12201-4

Без теч по време на периода на изпитване;
БДС ЕN 12201-4, табл. 1

Херметичност на леглото и уплътнителя
Въздух или азот
При 25 mbar
1h

описание

Приложение А на
БДС EN 12201-4

Без теч по време на периода на изпитване;
БДС ЕN 12201-4, табл. 1

6.2. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване от непластифициран поливинилхлорид
(PVC-U) съгласно изискванията на серията стандарти БДС EN ISO 1452
6.2.1. Тръби съгласно изискванията на БДС EN ISO 1452-2
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

1

2

Външен вид и цвят

описание

Гeoметрични характеристики:
– номинален външен диаметър, dn
– дебелина на стената, е.
– овалност
– вътрешен диаметър на муфа, di,m
– дължина на муфа, L

mm

Якост на удар
(метод по часовниковата стрелка)
при 0 оС
или при (23 ± 2) °C

% на увредени
пробни тела

Устойчивост на вътрешно налягане
(20 oC, 1 h)

описание

Температура
Vicat

на

Надлъжно свиване
при (150 ± 2) оС

размекване

по

°C

% изменение

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4

БДС EN ISO 1452-2 БДС EN ISO 1452-2, т. 5.1
и т. 5.2
БДС EN ISO 3126

БДС EN ISO 1452-2, т. 6,
таблици 1, 2, 3, 4, 5

БДС ЕN 744

TIR ≤10 %;
БДС EN ISO 1452-2, т. 8.1,
табл. 6

БДС EN ISO 1167-1 ≥ 1 h без разрушаване на
БДС EN ISO 1167-2 нито едно пробно тяло
по време на изпитването;
БДС EN ISO 1452-2,
т. 8.2,
табл. 7, 8
ISO 2507-1
(БДС EN 727)*

≥ 80 °C;
БДС EN ISO 1452-2, т. 9,
табл. 9

БДС EN ISO 2505

максимум 5 %;
БДС EN ISO 1452-2, т. 9,
табл. 9

С Т Р.
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1
Устойчивост към дихлорметан при
определена температура (степен на
желиране)

2
описание

Едноосово изпитване на опън
(Алтернативен метод за изпитване. В случай на спор трябва да се
прилага устойчивост към дихлорметан)

%, деформация
при разрушаване
МРа, максимално
напрежение
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4
ISO 9852
без въздействие на коя(БДС EN 580)*
то и да е повърхност на
пробното тяло;
БДС EN ISO 1452-2, т. 9,
табл. 9
БДС EN ISO 6259-1 ≥ 80 % деформация при
и
разрушаване;
БДС EN ISO 6259-2 ≥   45 МРа максимално напрежение;
БДС EN ISO 1452-2, т. 9,
табл. 9

6.2.2. Свързващи части съгласно изискванията на БДС EN ISO 1452-3
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2

1
Външен вид и цвят

описание

Гeoметрични характеристики:

mm

Устойчивост на вътрешно налягане
(20 oC, 1 h)

описание

Въздействие на нагряване
(за лети под налягане свързващи части)
при (150 ± 2) оС
Температура на размекване по Vicat
(VST)

описание
°C

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4

БДС EN ISO 1452-3 БДС EN ISO 1452-3, т. 5.1
и т. 5.2
БДС EN ISO 3126 БДС EN ISO 1452-3, т. 6,
таблици 1 ÷ 21
БДС EN ISO 1167-1 ≥ 1 h без разрушаване по
БДС EN ISO 1167-3 време на изпитването;
БДС EN ISO 1452-3, т. 8.1,
таблица 22
БДС EN ISO 580,
БДС EN ISO 1452-3,
метод А
т. 9, табл. 23
ISO 2507-1, 2
(БДС EN 727)*

≥ 74 °C;
БДС EN ISO 1452-3, т. 9,
табл. 23

6.2.3. Вентили съгласно изискванията на БДС EN ISO 1452-4
Характеристика

1
Външен вид и цвят
Геометрични характеристики
– номинален вътрешен диаметър dn;
– присъединителни размери
Въздействие на нагряване
(за лети под налягане тела на вентили)
при (150 ± 2) оС
Температура на размекване по Vicat (VST)

Начин на деклариМетод за
Изискване за
ране на показателя
изпитване/
деклариране/
клас/ниво/описание
определяне
гранично ниво
(единица мярка)
2
3
4
описание
БДС EN ISO 1452-4 БДС EN ISO 1452-4,
т. 5.1 и 5.2
mm
БДС EN ISO 3126 БДС EN ISO 1452-4,
т. 6
описание
°C

БДС EN ISO 580,
метод А

БДС EN ISO 1452-4,
т. 9, табл. 1

ISO 2507-1,2
(БДС EN 727)

≥ 74 °C;
БДС EN ISO 1452-4,
т. 9, табл. 1

6.3. Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X) съгласно изискванията на серията стандарти БДС EN ISO 15875
6.3.1. Тръби съгласно изискванията на БДС EN ISO 15875-2
Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

1

2

Реакция на огън*
Външен вид и цвят

Метод за изпитване/ Изискване за деклариране/
определяне
гранично ниво

3

клас по реакция на огън БДС EN 13501-1
описание

4
Клас

БДС EN ISO 15875-2 БДС EN ISO 15875-2, т. 5.1
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Геометрични характеристики
– номинален външен диаметър, dn
– дебелина на стената, е

mm

Устойчивост на вътрешно хидростатично налягане):
(95 oС, 165 h)

описание

Надлъжно свиване
при (120±2) оС
Степен на омрежване
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3

4

БДС EN ISO 3126

БДС ЕN ISO 15875-2, т. 6,
таблици 2, 3, 4, 5, 6

БДС EN ISO 1167-1
БДС EN ISO 1167-2

≥165 h без разрушаване
по време на изпитването;
БДС EN ISO 15875-2, т. 7,
табл. 7

% изменение на
размерите

БДС EN ISO 2505

≤3 %;
БДС EN ISO 15875-2, т. 8,
табл. 8

% омрежване

БДС EN ISO 10147

≥70 % – пероксид
(прекис);
≥65 % – силан;
≥60 % – бомбардиране с
електрони
(електронен
сноп, лъч);
≥60 % – азот;
БДС EN ISO 15875-2, т. 8,
табл. 8
* Характеристиката се изисква само за тръби, предназначени за вътрешни сградни водопроводни инсталации
за пожарогасене.
6.3.2. Свързващи части съгласно изискванията на БДС EN ISO 15875-3
Характеристика

Начин на деклариране
Метод за
Изискване за
на показателя
изпитване/
деклариране/
клас/ниво/описание
определяне
гранично ниво
(единица мярка)
1
2
3
4
Реакция на огън*
Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1
Клас
Външен вид и цвят
описание
БДС EN ISO 15875-3 БДС EN ISO 15875-3, т. 5.1
Геометрични характеристики
mm
БДС EN ISO 3126
БДС ЕN ISO 15875-3, т. 6,
табл. 3
Устойчивост на вътрешно хидописание
БДС EN ISO 1167-1 ≥165 h без разрушаване
ростатично налягане):
БДС EN ISO 1167-3 на нито едно пробно тяло
(95 oС, 165 h)
по време на изпитването;
БДС EN ISO 15875-3, т. 7,
табл. 4
Степен на омрежване
% омрежване
БДС EN ISO 10147 ≥70 % – пероксид
(прекис);
≥65 % – силан;
≥60 % – бомбарди ране
с електрони (електронен
сноп, лъч);
≥60 % – азот;
БДС EN ISO 15875-3, т. 8,
табл. 5
* Характеристиката се изисква само за свързващи части, предназначени за вътрешни сградни водопроводни
инсталации за пожарогасене.
Забележка. В случаите, в които свързващите части се предлагат като част от тръбопроводна система, се изискват изпитвания съгласно таблица 1 от БДС EN ISO 15875-5.
6.4. Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PВ)
съгласно изискванията на серията стандарти БДС EN ISO 15876
6.4.1. Тръби съгласно изискванията БДС EN ISO 15876-2
Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Реакция на огън*
Външен вид и цвят

Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1
описание

Клас

БДС EN ISO 15876-2 БДС EN ISO 15876-2, т. 5.1

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН
1

2

Геометрични характеристики
– външен диаметър, dn;
– дебелина на стена е

mm

Устойчивост на вътрешно хидростатично налягане):

описание

ВЕСТНИК
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3

4

БДС EN ISO 3126

БДС ЕN ISO 15876-2, т. 6,
таблици 2 ÷ 6

БДС EN ISO 1167-1
БДС EN ISO 1167-2

≥165 h без разрушаване по
време на изпитването;
БДС ЕN ISO 15876-2, т. 7,
табл. 7

БДС EN ISO 2505

≤2 %;
БДС ЕN ISO 15876-2, т. 8,
табл. 8

(95 oС, 165 h)
Надлъжно свиване
при 110 оС
Индекс на стопилка по маса
(проба от тръба)
при 5 kg/190 оС

% изменение на размерите

Максимална разлика от
0,3 g/10 min при сравнение с индекса на стопилка
на компаунда;
БДС ЕN ISO 15876-2, т. 8,
табл. 8
*Характеристиката се изисква само за тръби, предназначени за вътрешни сградни водопроводни инсталации
за пожарогасене.
6.4.2. Свързващи части съгласно изискванията на БДС EN ISO 15876-3
Характеристика

1
Реакция на огън*
Външен вид и цвят

g/10 min

БДС EN ISO 1133-1

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
определяне

2

3

4

Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1
описание

Геометрични характеристики

mm

Устойчивост на вътрешно
хидростатично налягане
(20 °C, 1 h)
Индекс на стопилка по маса
(проба от свързваща част)
при 5 kg/190 °С

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

Клас

БДС EN ISO 15876-3 БДС EN ISO 15876-3, т. 5.1
БДС EN ISO 3126

БДС ЕN ISO 15876-3, т. 6,
таблици 3, 4 и 5

описание

БДС EN ISO 1167-1
БДС EN ISO 1167-3
и т. 7 и таблица 6 от
БДС ЕN ISO 15876-3

≥1 h без разрушаване по
време на изпитването
БДС ЕN ISO 15876-3, т. 7,
табл. 6

g/10 min

БДС EN ISO 1133-1

Максимална разлика от
0,3 g/10 min при сравнение
с индекса на стопилка на
компаунда;
БДС ЕN ISO 15876-3, т. 8
* Характеристиката се изисква само за свързващи части, предназначени за вътрешни сградни водопроводни
инсталации за пожарогасене.
Забележка. В случаите, в които свързващите части се предлагат като част от тръбопроводна система, се изискват изпитвания съгласно таблица 1 от БДС EN ISO 15876-5.
6.5. Пластмасови тръби и свързващи части. Компресионни свързващи части за механична връзка с
напорни тръби от полиетилен за питейна вода съгласно изискванията на ISO 14236
Характеристика

Начин на декларира- Метод за изпитване/
не на показателя
определяне
клас/ниво/описание
(единица мярка)
1
2
3
Устойчивост на опън (разеописание
БДС EN ISO 3501
диняване) при аксиално натоварване с постоянна сила
(само за свързващи части
клас 1-компресионни свързващи части с муфиран край)
Херметичност при вътрешописание
БДС EN ISO 3503
но налягане и огъване

Изискване за деклариране/
гранично ниво

4
≥1 h без течове;
ISO 14236, т. 8.3.4.3, табл. 11

≥1 h без повреди (течове, пукнатини, счупвания) по време
на изпитването;
ISO 14236, т. 8.3.4.2, табл. 10
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

1

2

3

4

Устойчивост на вътрешно
налягане

описание

БДС EN ISO 1167-1
БДС EN ISO 1167-3

≥1 h без повреди (течове,
пукнатини, счупвания) по
време на изпитването;
ISO 14236, т. 8.3.3.1, табл. 9

Хермeтичност при вакуум
(20±5) °C;
1 h при 0,1 bar и
1 h при 0,8 bar

описание

БДС EN ISO 3459

без течове по време на всеки
изпитвателен период;
ISO 14236, т. 8.3.4.3, табл. 12

6.6. Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полиетилен с повишена топлоустойчивост (PE-RT) съгласно изискванията на серията стандарти БДС EN ISO 22391
6.6.1. Тръби съгласно изискванията на БДС EN ISO 22391-2
Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Външен вид и цвят
Гeoметрични характеристики:
– номинален външен диаметър, dn
– дебелина на стената, е
Реакция на огън*

описание
mm

БДС EN ISO 3126

Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1

Устойчивост на вътрешно налягане
(95 °C, 165 h)

описание

Индекс на стопилка по маса
(MFR) на тръба и компаунд
при 5 kg/190 °С

% Изменение на MFR
при преработка
(g/10 min)

Надлъжно свиване
при 110 оС

БДС EN ISO 22391-2 БДС EN ISO 22391-2, т. 5.1

% изменение на
размерите

БДС EN ISO 1167-1
БДС EN ISO 1167-2
и таблица 8 или таблица 9

БДС EN ISO 22391-2, т. 6.2
и таблици 3, 4, 5, 6, 7

Клас
≥165 h без разрушаване
по време на изпитването
БДС EN ISO 22391-2, т. 7,
таблици 8, 9

БДС EN ISO 1133 -1 ±30 % максимална разлика между стойността
на MFR на компаунд и
тръба;
БДС EN ISO 22391-2, т. 8,
табл. 10
БДС EN ISO 2505

≤2 %
БДС EN ISO 22391-2, т. 8,
табл. 10
* Характеристиката се изисква само за тръби, предназначени за вътрешни сградни водопроводни инсталации
за пожарогасене.
6.6.2. Свързващи части съгласно изискванията на БДС EN ISO 22391-3
Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

описание

БДС EN ISO 22391-3

БДС EN ISO 22391-3, т. 5.1

БДС EN ISO 3126

БДС EN ISO 22391-3, т. 6,
таблици 4 ,5, 6

Външен вид и цвят
Геометрични характеристики
Реакция на огън*
Устойчивост на вътрешно налягане
(20 °C, 1 h);

mm

Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1
описание

БДС EN ISO 1167-1
БДС EN ISO 1167-2
и таблица 8 или таблица 9

Клас

≥1 h без разрушаване и
течове по време на изпитването;
БДС EN ISO 22391-3, т. 7,
таблици 7, 8
* Характеристиката се изисква само за свързващи части, предназначени за вътрешни сградни водопроводни
инсталации за пожарогасене.
Забележка. В случаите, в които свързващите части се предлагат като част от тръбопроводна система, се изискват изпитвания съгласно таблица 1 от БДС EN ISO 22391-5.
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6.7. Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за топла и студена вода съгласно
изискванията на БДС EN ISO 21003
·	многослойни М-тръби – съставени от полимерни слоеве, предназначени да издържат на напрежение, и един или повече метален/ни слоеве, които също са предназначени да издържат на напрежение (например PE-Xb/Al/PE-Xb или PE-RT/Al/PE-Xb), като дебелината на стената на тръбата се
състои от не по-малко от 60 % полимерен материал
·	многослойни Р-тръби – съставени от повече от един полимерен слой, предназначен да издържа на
напрежение (например (PVC-C/PE-Xb или PE-Xb/EVOH/PE-Xb)
Характеристика

1
Външен вид и цвят
Гeoметрични характеристики:
– номинален диаметър, dn;
– размери на муфи
Реакция на огън*

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
описание
mm

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за деклариране/
гранично ниво

3

4

БДС EN ISO 21003-3 БДС EN ISO 21003-3, т. 6.1
БДС EN ISO 3126

Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1

БДС ЕN ISO 21003-3, т. 7
и съответният продуктов
стандарт
Клас

Устойчивост на вътрешно налягане
(20 °C, 1 h)

описание

БДС EN ISO 1167-1
БДС EN ISO 1167-3
и таблица 2 на
БДС EN ISO 21003-3

≥1 h без разрушаване и течове по време на изпитването;
БДС ЕN ISO 21003-3, т. 8,
табл. 2 и съответният продуктов стандарт
* Характеристиката се изисква само за свързващи части, предназначени за вътрешни сградни водопроводни
инсталации за пожарогасене.
Забележка. В случаите, в които свързващите части се предлагат като част от тръбопроводна система, се изискват изпитвания съгласно таблица 1 от БДС EN ISO 21003-5.
6.8. Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Хлориран поливинилхлорид (PVC-С)
съгласно изискванията на серията стандарти БДС EN ISO 15877
6.8.1. Тръби съгласно изискванията на БДС EN ISO 15877-2
Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Реакция на огън*
Външен вид и цвят

Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1
описание

Геометрични характеристики
– номинален външен диаметър, dn
– дебелина на стената, е

mm

Устойчивост на вътрешно налягане
(95 oС, 165 h)

описание

Устойчивост на удар
(0±1) °C
Надлъжно свиване
при (150±2) оС
Температура на размекване
по Vicat (VST)

% разрушени пробни
тела
% изменение на
размерите
°C

Клас

БДС EN ISO 15877-2 БДС EN ISO 15877-2, т. 5.1
БДС EN ISO 3126

БДС ЕN ISO 15877-2, т. 6,
таблици 3, 4

ISO 1167-1
ISO 1167-2

≥165 h без разрушаване на
нито едно пробно тяло по
време на изпитването;
БДС ЕN ISO 15877-2, т. 7,
таблици 5, 6

БДС EN 744

TIR <10 %
БДС ЕN ISO 15877-2, т. 7.2,
таблици 7, 8

БДС EN ISO 2505

≤5 %;
БДС ЕN ISO 15877-2, т. 8,
таблици 10, 11

БДС EN 727

≥110 °C за материал тип I;
≥115 °C за материал тип II
БДС ЕN ISO 15877-2, т.8,
таблици 10, 11
* Характеристиката се изисква само за тръби, предназначени за вътрешни сградни водопроводни инсталации
за пожарогасене.
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С Т Р. 1 2 5

6.8.2. Свързващи части съгласно изискванията на БДС EN ISO 15877-3
Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Реакция на огън*

Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1

Външен вид и цвят

описание

Геометрични характеристики:
– номинален външен диаметър, dn
– дебелина на стената, е
– размери на муфа

mm

Хидростатична якост (устойчивост на вътрешно хидростатично налягане):
(20 °C, 1 h)
Въздействие на нагряване
при (150±2) оС

Клас

БДС EN ISO 15877-3 БДС EN ISO 15877-3, т. 5.1
БДС EN ISO 3126

БДС ЕN ISO 15877-3, т. 6,
таблици 3 ÷ 13

описание

БДС EN ISO 1167-1
БДС EN ISO 1167-3

≥1 h без разрушаване по
време на изпитването;
БДС ЕN ISO 15877-3, т. 7,
таблици 16, 17

описание

БДС EN ISO 580, ме- без пукнатини, разслояватод А
ния, мехури или отваряне
на линията на сливане;
БДС ЕN ISO 15877-3, т. 4.4,
таблици 1, 2

Температура на размекване
по Vicat (VST)

°C

БДС EN 727

≥103 °C за
материал тип I;
≥115 °C за
материал тип II
БДС ЕN ISO 15877-3, т. 4.4,
таблици 1, 2
* Характеристиката се изисква само за свързващи части, предназначени за вътрешни сградни водопроводни
инсталации за пожарогасене.
Забележка. В случаите, в които свързващите части се предлагат като част от тръбопроводна система, се изискват изпитвания съгласно таблица 1 от БДС EN ISO 15877-5.
6.9. Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно водоснабдяване. Усилени със
стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP)
съгласно изискванията на БДС EN 1796
6.9.1. Тръби
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
изчисление

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Гeoметрични характеристики
– номинален външен диаметър, dn
– дебелина на стената, е
– овалност
Начална специфична напречна коравина
Начална напречна деформация

Начална якост на опън

mm

БДС EN ISO 3126 БДС ЕN 1796, т. 5.1
таблици 3 ÷ 6

N/m 2

ISO 7685

БДС ЕN 1796, т. 5.2.1,
таблици 7, 8

описание

ISO 10466

Без разрушаване и
пукнатини при съответен % деформация;
БДС ЕN 1796, т. 5.2.3,
таблици 9, 10

N/mm

ISO 8513;
ISO 8521

БДС ЕN 1796, т. 5.2.5,
таблица 13; т. 5.2.6
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6.9.2. Свързващи части
Характеристика

Начин на деклари- Метод за изпитване/
ране на показателя
определяне
клас/ниво/описание
(единица мярка)

1

2

Гeoметрични характеристики
Начална напречна деформация

Изискване за деклариране/
гранично ниво

3

mm
описание

4

БДС EN ISO 3126

БДС ЕN 1796, т. 6

ISO 10466

без разрушаване и пукнатини
при съответен % деформация

6.9.3. Пригодност на системата
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

1

2

Херметичност при вътрешно налягане
(p=1,5xP N/15 min)

описание

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4

ISO 7432, т. 7.3;
без течове;
БДС EN 1119, т. 7.2; БДС ЕN 1796, т. 7,
ISO 8483, т. 7.3
таблицa 20

Херметичност при отрицателно наляописание
ISO 7432, т. 7.2;
без повреди и течове
гане/вакуум
БДС EN 1119, т. 7.5;
БДС ЕN 1796, т. 7,
(p= -0,8 bar/1 h)
ISO 8483, т. 7.2
таблицa 20
Забележка. Горните характеристики се изискват в случаите, в които тръбите и свързващите части се предлагат
само като част от тръбопроводна система.
7. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на тръби и фасонни
части в зависимост от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките на
следните продукти:
– тръби и фасонни части от сферографитен чугун за водоснабдителни системи съгласно изискванията
на БДС ЕN 545;
– фасонни части от ковък чугун за тръбопроводни системи от PVC-U или PE съгласно изискванията
на БДС ЕN 12842;
– фасонни части от ковък чугун с резба за употреба съгласно изискванията на БДС EN 10242;
– фасонни части от месинг за употреба съгласно изискванията на БДС ЕN 1254-3;
– водопроводна арматура за водоснабдителни системи от чугун и сферографитен чугун (кранове, възвратни клапи (въздушници, арматура със задвижване, водопроводни хидранти) съгласно изискванията на
БДС ЕN 1074-1, 2, 3, 4, 5, 6;
– водопроводна арматура за сградни водопроводни инсталации (спирателни вентили от медни сплави
съгласно изискванията на БДС ЕN 1213, ръчно задвижвани сферични вентили съгласно изискванията на
БДС EN 13828);
– друга водопроводна арматура с предвидена употреба съгласно изискванията на БДС EN 14525 (муфи
и преходни детайли).
7.1. Тръби и фасонни части от сферографитен чугун съгласно изискванията на БДС ЕN 545 за водоснабдителни системи
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Геометрични размери
– външен диаметър (DЕ),
– вътрешен диаметър (DN),
– дебелина в зависимост от клас
по налягане
– дължини на тръби и фасонни
части

mm

Херметичност
(непропускливост) при вътрешно хидростатично налягане на тръбите и съединенията

описание

БДС EN 545, т. 6.1; т. 8

40 ÷ 2000
БДС EN 545, т. 4.3,
табл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
табл. 116 ÷ 37.

БДС EN 545 т. 5, табл. 11; без повреди и течове
т. 6.5, табл. 15;
БДС EN 545, т. 4.8
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3

4

Ниво, R m, MРa

БДС EN ISO 6892-1

min. 420
БДС EN
табл. 8

Относително удължение след разрушаване

Ниво, А %

БДС EN ISO 6892-1

min. 5 ÷ 10
в зависимост DN
БДС EN 545, т. 4.4.1,
табл. 8

Твърдост по Brinell

Ниво, HBW

БДС EN ISO 6506-1

545,

т. 4.4.1,

max 230 HBW – за тръби
max 250 HBW – за фасонни части;
БДС EN 545, т. 4.4.2
7.2. Фасонни части от ковък чугун за тръбопроводни системи от PVC-U, PE и други материали съгласно изискванията на БДС ЕN 12842 и на БДС EN 14525
Характеристика

Начин на
Метод за изпитвадеклариране
не/определяне
на показателя
клас/ниво/
описание
(единица
мярка)

1

2

Геометрични размери
–
външен диаметър
(DN),
– дебелина в зависимост от клас по налягане

mm

БДС ЕN 12842
Фитинги от ковък
чугун за тръбопроводни системи от
PVC-U или PE.
Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 14525
Муфи с по-големи
допустими отклонения и преходни детайли с фланец от
ковък чугун за използване с тръби от
различни материали: ковък чугун, сив
чугун,
стомана,
PVC-U PE, фиброцимент

4

5

БДС EN 12842

40 ÷ 710;
БДС EN 12842, т. 4.2,
табл. 1, 2, 3; т. 8,
табл. 7 ÷ 21

–

БДС EN 14525

–

3

Якост на опън и удължеMРa;
БДС EN ISO 6892-1
ние след скъсване
% удължение

БДС EN ISO 6892-1
(заменя
БДС EN 1002-1)
Твърдост по Brinell

HBW

БДС EN ISO 6506-1

БДС EN ISO 6506-1
Херметичност
(непропускливост) при вътрешно хидростатично налягане на тръбите и съединенията

описание

Изискване за деклариране/
гранично ниво

≥420 МРа;
≥5 %;
БДС EN 12842,
т. 4.3.1.1
–

≤250;
БДС EN 12842,
т. 4.3.1.2
–

БДС EN 12842, т. 5; без повреди и течове;
т. 6.3
БДС EN 12842,
т. 4.6, табл. 5;
т. 7, табл. 22
БДС EN 14525, т. 6.3

–

БДС EN 14525, т. 2,
табл. 1, 2, 3
–

≥420 МРа;
≥5 %;
БДС EN 14525, т. 6.1
–

≤250;
БДС EN 14525, т. 6.2
–

без повреди и течове;
БДС EN 14525, т. 4.6,
табл. 4
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7.3. Фасонни части от ковък чугун с резба за употреба съгласно изискванията на БДС EN 10242
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
определяне

2

3

1
Геометрични размери

Изискване за
деклариране/
гранично ниво
4

Обозначение на вида ISO 7-1;
резба и допустими БДС EN ISO 228-1;
отклонения в mm БДС EN 10242 т. 7.,

БДС EN 10242, т. 7,
табл. 3, 4, 5, 8 ÷ 26

Хидростатична (проектна) якост/
устойчивост на вътрешно налягане

описание

БДС ЕN 10242, т. 10.2, без течове при изпиттабл. 6,7
вателно налягане:
– За размери ¼" до
4": P=100 bar;
– За размери 5" до
6": P=64 bar;
БДС EN 10242,
т. 10.2, табл. 6, 7

Херметичност (непропускливост) при
вътрешно хидростатично налягане на
един от двата метода:
– чрез прилагане на вътрешно хидростатично налягане ≥20 bar;
– чрез прилагане на вътрешно
пневматично налягане ≥5 bar, докато фитинга е потопен изцяло във
вода или в леко масло

описание

БДС ЕN 10242
т. 11.4

без течове;
БДС EN 10242, т. 11.4

7.4. Фасонни части от месинг за употреба съгласно изискванията на БДС ЕN 1254-3
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Херметичност при вътрешно налягане

описание

БДС EN ISO 3458 без течове;
БДС EN 1254-3:2001, т. 4.6.2

Устойчивост на опън при аксиално натоварване с постоянна сила

описание

БДС EN ISO 3501 без разединяване;
БДС EN 1254-3:2001, т. 4.6.3

Херметичност при вътрешно налягане и огъване

описание

БДС EN ISO 3503 без течове;
БДС EN 1254-3:2001, т. 4.6.4

Херметичност при външно хидростатично налягане/вакуум

описание

БДС EN ISO 3459 без течове;
БДС EN 1254-3:2001, т. 4.6.5

7.5. Водопроводна арматура за водоснабдителни системи от чугун и сферографитен чугун (кранове,
възвратни клапи, въздушници, арматура със задвижване, водопроводни хидранти) съгласно изискванията на БДС ЕN 1074-1, 2, 3, 4, 5, 6
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Устойчивост на вътрешно
налягане на тялото и на
всички части под налягане

описание

БДС EN 1074-1, т. 5.1.1
P=(1,5xPN) bar
с вода;

≥10 min без течове и други
видими дефекти

Устойчивост на затварящия
орган на вътрешно налягане

описание

БДС EN 1074-1, т. 5.1.2
P=(1,5xPN) bar
с вода

≥10 min без повреди и без
надвишаване на течове съгласно нива от A-F

Херметичност на вътрешно
налягане на корпуса (тялото) и на всички части под
налягане

описание

БДС EN 1074-1, т. 5.2.1.1
P=(1,5xPN) bar
с вода;

≥10 min без течове и други
видими дефекти
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1

2

3

4

Херметичност на корпуса
(тялото) при определено високо налягане

описание

БДС EN 1074-1, т. 5.2.2.1
P=(1,1xPN) bar с вода;

≥10 min без надвишаване
на течове съгласно нива от
A–F

Херметичност на корпуса
описание
БДС EN 1074-1, т. 5.2.2.2 ≥10 min без надвишаване
(тялото) при определено ниP=0,5 bar с вода
на течове съгласно нива от
ско налягане
A–F
7.6. Водопроводна арматура за сградни водопроводни инсталации (спирателни вентили от медни
сплави съгласно изискванията на БДС ЕN 1213, ръчно задвижвани сферични вентили съгласно изискванията на БДС EN 13828)
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

1

2

3

Херметичност (водонепропускливост) при
вътрешно налягане

описание

БДС EN 1213,
т. 7.3.1, табл.5
БДС EN 13828,
т. 7.4.1, табл. 7, 10

Хидростатична якост
на затварящия орган
на вътрешно налягане

описание

БДС EN 1213,
т. 7.3.2, табл. 6

БДС EN 13828,
т. 7.4.2, табл. 11

Изискване за деклариране/
гранично ниво
БДС EN 1213
БДС EN 13828
Спирателни вентили Ръчно задвижвани
от медни сплави
сферични вентили
4
5
без течове;
БДС EN 1213,
т. 7.3.1.3
–

–

без течове;
БДС EN 13828,
т. 6.3, т. 7.4.1.3
без т райна дефор–
мация, повреди или
разрушаване;
БДС EN 1213,
т. 7.3.2.3
–
без трайна деформация, повреди или
разрушаване;
БДС EN 13828,
т. 6.3, т. 7.4.2.3

8. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на смесителни батерии, душове и гъвкави връзки за баня в зависимост от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките на:
– вентили съгласно изискванията на БДС EN 817 и на смесители съгласно изискванията на БДС EN 200
и на БДС EN 1111;
– душове за санитарна арматура съгласно изискванията на БДС EN 1112;
– гъвкави връзки съгласно изискванията на БДС EN 13618;
– механично настройващи се вентили съгласно изискванията на БДС EN 817;
– шлаухи за душове за санитарна арматура съгласно изискванията на БДС EN 1113.
8.1. Вентили и смесители
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

1

2

Водонепропускл и во с т/херме тичност на смесителя при статично и динамично водно налягане

описание

БДС EN 200,
т. 8, табл. 8

3

описание

БДС EN 817,
т. 8, табл. 7

описание

БДС EN 1111,
т. 9, табл. C.1.

Изискване за деклариране/гранично ниво
БДС EN 817
БДС EN 200
Механично настройВентили
ващи се вентили
и смесители
4

5

БДС EN 1111
Термостатни смесители
6

без течове;
БДС EN 200,
т. 8, табл. 8
без течове;
БДС EN 817, т. 8,
табл. 7
без течове;
БДС EN 1111,
т. 9, табл. C.1
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1

2

4

5

Механична
устойчивост на
налягане

описание

БДС EN 200,
т. 9, табл. 9

описание

БДС EN 817, без трайна деформат. 9, табл. 8
ция на смесителя;
БДС EN 817, т. 9,
табл. 8

описание

БДС EN 1111,
т. 11

6

без
трайна
деформация
на смесителя;
БДС EN 200,
т. 9, табл. 9

без
трайна
деформация
на смесителя;
БДС EN 1111,
т. 11.4.2,
табл. 12

Хидравлични
дебит, l/min
БДС EN 200,
характеристики (или клас за дебит) т. 10, табл. 10
– дебит

в
зависимост от типа
приложение
на смеси т еля;
БДС EN 200,
т. 10.3,
табл. 10

БДС EN 817, в зависимост от
т. 10.6, табл. 9 типа
приложение
на смесителя;
БДС EN 200
т. 10.6.3, табл. 10
БДС EN 1111,
т. 10.5

≥12 (≥20) l/min,
в зависимост
от типа приложение на смесителя;
БДС EN 200,
т. 10.5.3

8.2. Душове за санитарна арматура
Характеристика

Начин на деклариране на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

В о д о н е п р о п у с к л и в о с т/
херметичност

описание

БДС EN 1112,
т. 9, табл. 3

без течове;
БДС EN 1112, т. 9.2.4

Механична якост

описание

БДС EN 1112,
т. 10.2

без повреди и без трайна деформация след прилагане на сила
F=60 N;
БДС EN 1112, т. 9

Термичен шок
(само при първоначално
изпитване)

описание

БДС EN 1112,
т. 10.3, табл. 4

без течове
БДС EN 1112, т. 10.3.5

Хидравлични характеристики
– дебит

дебит, l/min
(или клас за дебит)

БДС EN 1112,
т. 11, табл. 5

≥1,5 и <38 l/min,
в зависимост от типа и класовете;
БДС EN 1112, т. 11.2.5, табл. 1
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8.3. Шлаухи за душове за санитарна арматура
Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

1

2

3

Размери (геометрични характеристики)

mm

БДС EN 1113,
т. 7.2
БДС EN ISO 228-1

Изискване за деклариране/
гранично ниво

4
таблицa 2 и т. 7
БДС EN 1113

Хидравлични характерис- дебит в зависимост от БДС EN 1113, т. 8.2 стойности в зависимост от типа;
тики
типа, l/min (l/s)
БДС EN 1113,
– дебит
т. 8.2.5, табл. 3
Механична якост при опън

описание

БДС EN 1113, т. 9.2 без разрушаване и без трайни повреди след прилагане на
F=500 N;
БДС EN 1113, т. 9.2.5

Устойчивост на огъване

описание

БДС EN 1113, т. 9.3 без разрушаване и без трайни
повреди след 5000бр. цикли;
БДС EN 1113, т. 9.3.5

Устойчивост на налягане
при повишена температура

описание

БДС EN 1113,
т. 9.4, табл. 1

без течове и без трайни повреди;
БДС EN 1113, т. 9.4.5

Непропускливост/херметичност след изпитване на
опън и огъване
8.4. Гъвкави връзки

описание

БДС EN 1113,
т. 9.5, табл. 4

без течове;
БДС EN 1113, т. 9.5.5

Характеристика

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за деклариране/
гранично ниво

1

2

3

4

Размери
(геометрични mm
характеристики)
Дебит

дебит в зависимост от БДС EN 13618,
номинален диаметър, Прил. В.1
l/min

Непропускливост/херме- описание
тичност при вътрешно
хидростатично налягане
Устойчивост на опън

БДС EN 13618,
т. 4.2.2.1 и т. 4.2.3.1

БДС EN 13618,
Прил. В.4

ниво в зависимост от БДС EN 13618,
номинален диаметър, Прил. В.3
N

таблици 3, 4 и 5 и
т. 4.2.2.1 и т. 4.2.3.1
БДС EN 13618
≥ (16 ÷ 145) l/min,
в зависимост от номинален диаметър;
БДС EN 13618, т. 4.2.3.2, табл. 8
без течове;
БДС EN 13618, т. 4.2.3.3
без течове или повреди след
прилагане на F=(600 ÷ 3400) N,
в зависимост от номинален диаметър;
БДС EN 13618, т. 4.2.3.4, табл. 9

Устойчивост на скоко- описание
образно налягане

БДС EN 13618,
Прил. В.6

≥200 импулса без повреди и
течове
БДС EN 13618, т. 4.2.3.6

Студоустойчивост

БДС EN 13618,
Прил. В.10

без повреди и течове;
БДС EN 13618, т. 4.2.3.8

описание

Устойчивост на корозия* описание

БДС EN 13618,
без дефекти от корозия;
Прил. В.8
БДС EN 13618, т. 4.2.3.9
БДС EN ISO 1456: 2010
(заменя EN 12540)

Гъвкавост. Изпитване на % овалност на външен БДС EN 13618,
огъване
диаметър
Прил. В.9; табл. 10
* когато се изисква
7949

≤15 % овалност на външен диаметър;
БДС EN 13618, т. 4.2.3.11
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ЗАПОВЕД № РД-02-15-163
от 4 декември 2015 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по Общоевропейски транспортен коридор № IV в границите на Република
България, както и на допълнително изложени
фактически мотиви, описани в обяснителните записки към проекта на парцеларен план,
на основание § 52, ал. 2 и 4 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от
2014 г.) във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2,
5, 6 и ал. 12, т. 2, буква „б“ ЗУТ; заявления от
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ с изх. № 2103 от 19.08.2015 г.,
№ 2104 от 19.08.2015 г., № 2243 от 8.10.2015 г.
и № 2402 от 26.11.2015 г.; Заповед № РД-0215-69 от 26.05.2014 г. и Заповед № РД-02-15-70
от 26.05.2014 г. на министъра на регионалното
развитие; Заповед № РД-02-15-107 от 17.07.2015 г.
на м и н ис т ъра на рег иона л но т о ра зви т ие и
благоустройството; съобщаване на проекта на
подробен устройствен план – парцеларен план
със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 13 от
17.02.2015 г. и бр. 35 от 15.05.2015 г.; констативен
акт от 26.03.2015 г. на Община Благоевград и
констативен протокол от 17.06.2015 г. на Община
Симитли за постъпили възражения; Решение
№ 5-ПР от 2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ); писма с
изх. № 48-00-267 от 16.04.2014 г., № 12-00-951 от
24.09.2015 г. и № 12-00-1280 от 24.08.2015 г. от
МОСВ; Решение № КЗЗ-17 от 20.08.2015 г., Решение № КЗЗ-26 от 28.10.2015 г. и Решение № КЗЗ-30
от 26.11.2015 г. на Комисията за земеделските
земи за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи; становища с изх. № 92-00-135
от 28.04.2014 г. и № 33-НН-801 от 7.09.2015 г. на
Министерството на културата; становище с рег.
№ БЛ-5633, екз. № 2 от 14.07.2015 г. на Регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Благоевград; становище с рег.
№ 04-32-191 от 9.09.2015 г. на Министерството на
вътрешните работи – дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; становище
с рег. № 04-32-191 от 9.09.2015 г. на Министерството на отбраната на Република България;
писмо с изх. № ЦУ-ПМО-5120(1) от 7.09.2015 г.
от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
становище с изх. № 1201556804 от 21.08.2014 г.
на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо
с изх. № П-01-202 от 9.11.2015 г. от Басейнова
дирекция за управление на водите „Западнобеломорски район“ – Благоевград; писмо с изх.
№ АД-53-515-1≠1 от 28.10.2014 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД, Централно управление; писмо
с изх. № ТО-43-4 от 11.09.2014 г. от „Водоснаб-
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дяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград;
писмо с изх. № БТГ 24-00-3772 от 9.10.2014 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо с изх. № 2949 от
15.10.2014 г. от „Рила Газ“ – ЕАД; писмо с изх.
№ ЖИ-35127 от 9.09.2015 г. от Държавно предприятие „Национална компания железопътна
инфраструктура“; писмо с рег. № 0094-1929 от
30.06.2015 г. от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“; становище с рег. индекс 92-00-1016
от 12.10.2015 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – АД; писмо с изх. № 6040
от 23.09.2014 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, София;
писмо с изх. № TI 36571 от 28.10.2014 г. от
„Космо България Мобайл“ – ЕАД; становище
с изх. № В-ИД-24 от 12.05.2015 г. на „Вестител БГ“ – А Д; становище с изх. № 2014-1030
о т 12 .12 .2 014 г. на „Те леком г ру п“ – ООД ,
Благоевград; протоколи № УТНЕ-01-02-19 от
9.09.2015 г., № УТНЕ-01-02-24 от 4.11.2015 г. и
№ УТНЕ-01-02-26 от 2.12.2015 г. от Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионалната политика при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството; Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския съвет, с което обектът е определен за
национален и с национално значение, и Заповед
№ РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
одобрявам подробен устройствен план – парцеларeн план за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3, ЛОТ
3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до
км 376+000 и център за управление с временна
връзка към съществуващ път I-9, засягащ землищата на с. Зелен дол, с. Покровник, с. Мощанец
и с. Церово, община Благоевград, с. Железница, с. Градево, гр. Симитли (с изключение на
частта, попадаща в регулационните граници
на града), с. Крупник и с. Полето, община Симитли, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнародването є
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
8021

ОБЩИНА К АРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 10
от 20 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
план за регулация и застрояване частично за
У ПИ І – озелен яване, в к в. 31, У ПИ ІІІ-491,

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

У ПИ V І- 499, У ПИ V ІІ- 498 и У ПИ V ІІІ-788,
в кв. 30 и улична регулация по улица с о.т.
327-328-329-330 по устройствения план на с. Каравелово.
Подробният устройствен план в част план за
регулация (ПР) предвижда изменение на уличната регулация на улица с о.т. 327-328-329-330 между
квартали 30 и 31 съгласно скица-проект, изместване на източните регулационни граници
на УПИ ІІІ-491, УПИ VІ-499, УПИ VІІ-498 и
УПИ VІІІ-788, в кв. 30, както и от УПИ І – озеленяване, да се обособят два нови УПИ, както
следва: У ПИ І – за обществено обслужване,
с площ 384 кв. м и У ПИ ІІ – за обществено
обслужване, с площ 2072 кв. м в кв. 31 по устройствения план на с. Каравелово.
Подробният устройствен план в част план
за застрояване (ПЗ) за УПИ І – за обществено
обслужване, и УПИ ІІ – за обществено обслужване, в кв. 31 предвижда свободно нискоетажно
застрояване съобразно нанесения пунктир в
червен цвят, коти в черно и устройствени показатели по проект.
Устройствена зона Жм – жилищна.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 6, ал. 1 ЗОС обявява УПИ I – за обществено
обслужване, с площ 384 кв. м и УПИ II – за обществено обслужване, с площ 2072 кв. м в кв. 31
по устройствения план на с. Каравелово, община
Карлово, от публична общинска собственост в
частна общинска собственост във връзка с промяна на регулацията на УПИ I – озеленяване,
след влизане в сила на решението за одобряване
на подробния устройствен план – план за регуация и застрояване (ПУП – ПРЗ).
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Т. Шойлеков
7991

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 10
от 30 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Симеоновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план, за подо б ек т : Реконс т ру к ц и я н а с ъ щ е с т ву в а щ ат а
въздушна електропроводна линия (ВЛ) 20 kV
„Пясъчни кариери“ източно от площадката на
бъдеща тягова подстанция „Симеоновград“ до съществуващ стълб № 8, землище на Симеоновград,
ЕК АТТЕ 47278, община Симеоновград, област
Хасково, част от обект: Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Димитровград – Харманли.
Председател:
Св. Стоева
7914
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 20
от 20 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на електропровод
от ТП1 в поземлен имот № 030122 с начин на
трайно ползване – пасище, мера, собственост на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, до поземлен имот № 030132
с начин на трайно ползване – стопански двор по
КВС на землище с. Симеоново, област Ямбол.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа “ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
7935

ОБЩИНА С. ЦЕНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 15
от 25 ноември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ценово, одобрява ПУП – парцеларен план
за трасе на подземна оптична мрежа за електронни
съобщения на територията на община Ценово.
Председател:
Г. Георгиева
7992
21. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната
власт във връзка с чл. 14, ал. 3 от Наредба № Н-1
от 2014 г. за съдебните преводачи обнародва:
Списък за допълнение на Списъка на съдебни
преводачи за нуждите на Национална следствена
служба (ДВ, бр. 5 от 2015 г.)
Име

Езици

Чавдара Чавдарова Добрева английски език
8032
22 . – М и н и с т ър ът н а п р а в о с ъ д и е т о н а
основание чл. 401, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната
власт във връзка с чл. 14, ал. 3 от Наредба № Н-1
от 2014 г. за съдебните преводачи обнародва:
Списък за допълнение на Списъка на съдебни
преводачи за нуждите на Върховна касационна
прокуратура и Върховна административна прокуратура (ДВ, бр. 5 от 2015 г.)
Име
Цветанка Михайлова Накова
Чавдара Чавдарова Добрева
8033

Езици
руски език
английски език

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

40. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-117 от
8.12.2015 г. за допълване на разрешение за строеж
№ РС-46 от 4.06.2015 г. за обект: Северна скоростна
тангента за участъци, както следва: от км 3+270
до км 3+900 – основно трасе, включително подлез на км 3+532, жп естакада над гара Илиянци
на км 3+748 и подлез на км 3+887; от км 4+480
до км 4+557 – основно трасе; от км 4+820 до
км 5+180 – основно трасе, включително надлез
над северна скоростна тангента на пътен възел
„Илиенско шосе“ при км 4+854,05; от км 9+270
до км 9+940 – основно трасе, включително селскостопански надлез на км 9+671,61; от км 12+160
до км 12+635 – основно трасе, в обхвата на действащия подробен устройствен план, приключените
отчуждителни процедури и безвъзмездно прехвърлени в собственост на държавата от общината на
общински имоти – частна общинска собственост,
по влязло в сила решение № 168 от 26.03.2015 г. на
Столичния общински съвет, съответно за „Подлез
на км 3+321“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
8131
43. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 2, т. 6, предложение последно във връзка с чл. 152, ал. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС118 от 10.12.2015 г. за допълване на разрешение за
строеж № РС-31 от 15.05.2015 г. за обект: Северна
скоростна тангента – участъци от км 0+000 до
км 1+260, от км 5+180 до км 5+810 и от км 6+820
до км 8+470, изключващ мост над р. Перловска
на км 7+540, в обхвата на действащия подробен
устройствен план, приключените отчуждителни
процедури и безвъзмездно прехвърлени в собственост на държавата от общината на общински
имоти – частна общинска собственост, по влязло
в сила решение № 168 от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет, съответно за въвеждане
на етапно изграждане на обекта, както следва:
етап 1: от км 0+000 до км 1+260; от км 5+687 до
км 5+810; от км 6+820 до км 8+470; етап 2: от
км 5+180 до км 5+687. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
8096
45. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 2, т. 6, предложение последно във
връзка с чл. 152, ал. 2 ЗУТ е издадена Заповед
№ РС-119 от 10.12.2015 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-77 от 21.08.2015 г. за
обект: Северна скоростна тангента за участъци,
както следва: от км 2+250 до км 2+400 – основно
трасе; пътен възел „Илиенци“; пътен възел „Че-
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пинско шосе“; пътен възел „Източна тангента“,
в обхвата на действащия подробен устройствен
план, приключените отчуждителни процедури и
безвъзмездно прехвърлени в собственост на държавата от общината на общински имоти – частна
общинска собственост, по влязло в сила решение
№ 168 от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет, съответно за въвеждане на етапно изграждане
на обекта, както следва: етап 1: от км 2+250 до
км 2+400; етап 2: пътен възел „Илиенци“; пътен
възел „Чепинско шосе“; пътен възел „Източна
тангента“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
8097
44. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 2, т. 6, предложение последно във
връзка с чл. 152, ал. 2 ЗУТ е издадена Заповед
№ РС-120 от 10.12.2015 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-46 от 4.06.2015 г. за обект:
Северна скоростна тангента за участъци, както
следва: от км 3+270 до км 3+900 – основно трасе,
включително подлез на км 3+532, жп естакада над
гара Илиянци на км 3+748 и подлез на км 3+887;
от км 4+480 до км 4+557 – основно трасе; от
км 4+820 до км 5+180 – основно трасе, включително надлез над северна скоростна тангента на
пътен възел „Илиенско шосе“ при км 4+854,05;
от км 9+270 до км 9+940 – основно трасе, включително селскостопански надлез на км 9+671,61;
от км 12+160 до км 12+635 – основно трасе, в
обхвата на действащия подробен устройствен
план, приключените отчуждителни процедури и
безвъзмездно прехвърлени в собственост на държавата от общината на общински имоти – частна
общинска собственост, по влязло в сила решение
№ 168 от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет, съответно за въвеждане на етапно изграждане
на обекта, както следва: етап 1: от км 9+270 до
км 9+940 – основно трасе, включително селскостопански надлез на км 9+671,61; от км 12+160 до
км 12+635 – основно трасе; етап 2: от км 3+270
до км 3+900 – основно трасе, включително подлез на км 3+532, жп естакада над гара Илиянци
на км 3+748 и подлез на км 3+887; от км 4+480
до км 4+557 – основно трасе; от км 4+820 до
км 5+180 – основно трасе, включително надлез
над северна скоростна тангента на пътен възел
„Илиенско шосе“ при км 4+854,05. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
8098
42. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 2, т. 6, предложение последно във
връзка с чл. 152, ал. 2 ЗУТ е издадена Заповед
№ РС-121 от 10.12.2015 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-73 от 4.08.2015 г. за
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обект: Северна скоростна тангента за участъци,
както следва: от км 1+970 до км 2+030 – основно
трасе; от км 2+400 до км 2+820 – основно трасе; от км 4+460 до км 4+480 – основно трасе;
от км 10+730 до км 11+030 – основно трасе, в
обхвата на действащия подробен устройствен
план, приключените отчуждителни процедури и
безвъзмездно прехвърлени в собственост на държавата от общината на общински имоти – частна
общинска собственост, по влязло в сила решение
№ 168 от 26.03.2015 г. на Столичния общински
съвет, съответно за въвеждане на етапно изграждане на обекта, както следва: етап 1: от км 1+970
до км 2+030 – основно трасе; от км 2+400 до
к м 2+60 0 – основно т расе; от к м 10+730 до
км 11+030 – основно трасе; етап 2: от км 2+600
до км 2+820 – основно трасе; от км 4+460 до
км 4+480 – основно трасе. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУ Т издаденото разрешение за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
8099
41. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 2, т. 6, предложение последно във
връзка с чл. 152, ал. 2 ЗУТ е издадена Заповед
№ РС-122 от 10.12.2015 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-68 от 17.07.2015 г. за
обект: Северна скоростна тангента за участъци,
както следва: от км 3+900 до км 4+460 – основно трасе; от км 4+557 до км 4+820 – основно
трасе; от км 10+480 до км 10+730 – основно
трасе, включително надлез при км 10+703 на
пътен възел „Източна тангента“; от км 12+120
до км 12+160 – основно трасе; от км 13+004,23
до км 13+240 – основно трасе; от км 13+969 до
км 14+150 – основно трасе; пътна връзка 1 на
пътен възел „Ботевградско шосе“, в обхвата на
действащия подробен устройствен план, приключените отчуждителни процедури и безвъзмездно
прехвърлени в собственост на държавата от общината на общински имоти – частна общинска
собственост, по влязло в сила решение № 168
от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет,
съответно за въвеждане на етапно изграждане
на обекта, както следва: етап 1: от км 10+480 до
км 10+730 – основно трасе, включително надлез
при км 10+703 на пътен възел „Източна тангента“;
от км 12+120 до км 12+160 – основно трасе; от
км 13+004,23 до км 13+240 – основно трасе; от
км 13+969 до км 14+150 – основно трасе; пътна
връзка 1 на пътен възел „Ботевградско шосе“;
етап 2: от км 3+900 до км 4+460 – основно трасе;
от км 4+557 до км 4+820 – основно трасе. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
8100
39. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
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чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-123 от
10.12.2015 г. за допълване на разрешение за строеж
№ РС-68 от 17.07.2015 г. за обект: Северна скоростна тангента за участъци, както следва: от км 3+900
до км 4+460 – основно трасе; от км 4+557 до
к м 4+820 – основно т расе; от к м 10+480 до
км 10+730 – основно трасе, включително надлез
при км 10+703 на пътен възел „Източна тангента“;
от км 12+120 до км 12+160 – основно трасе; от
км 13+004,23 до км 13+240 – основно трасе, от
км 13+969 до км 14+150 – основно трасе; пътна
връзка 1 на пътен възел „Ботевградско шосе“,
в обхвата на действащия подробен устройствен
план, приключените отчуждителни процедури и
безвъзмездно прехвърлени в собственост на държавата от общината на общински имоти – частна
общинска собственост, по влязло в сила решение
№ 168 от 26.03.2015 г. на Столичния общински
съвет, съответно за „Селскостопански подлез
при км 4+090“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
8101
96. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-124
от 10.12.2015 г. за допълване на разрешение за
строеж № РС-39 от 22.05.2015 г. за обект: Северна
скоростна тангента – участъци от км 5+810 до
км 6+240, от км 6+620 до км 6+820 и от км 13+620
до км 13+969, в обхвата на действащия подробен
устройствен план, приключените отчуждителни
процедури и безвъзмездно прехвърлени в собственост на държавата от общината на общински
имоти – частна общинска собственост, по влязло в
сила решение № 168 от 26.03.2015 г. на Столичния
общински съвет, съответно за: селскостопански
подлез при км 6+219; селскостопански подлез
при км 6+640. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
8102
34. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 7/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Бургас, Вяра Николова Тороманова – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
8014
56. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 169 от 26.11.2015 г. възлага на купувача Анелия
Иванова Микова с адрес Русе, бул. Славянски 8,
вх. 4, ет. 2, ап. 4, следния недвижим имот, отнет в полза на държавата с Решение № 12 от
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19.03.2010 г. по гр.д. № 84/2006 г. по описа на
Окръжния съд – Русе: сграда с идентификатор
63427.2.515.15, с адрес Русе, ул. Люлебу ргас,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.515, застроена площ – 20 кв. м, брой етажи – 1, предназначение – хангар, депо, гараж,
съгласно скица № 15-283686 от 6.07.2015 г., издадена от СГКК – Русе, а съгласно нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 136 от 8.09.2000 г., том ІІ, рег. № 4853, дело
№ 168, съставен от Анна Папазова – нотариус
с рег. № 216, представлява гараж № 3 масивен,
намиращ се в Русе, ул. Славянска 8, в кв. 65 по
плана на града, между блока на БРП – 20 по
ул. Славянска 8, входове Г, Б и В, бл. „Ловец“
на ул. Люлебургас, по сила на отстъпено право
на строеж, със застроена площ 18 кв. м, при
граници: на север – гараж № 2 на Стоян Иванов
Стоянов, на изток – бл. 20 на БРП, на юг – гараж
№ 4 на Ангел Тодоров Пъчев. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
8044
63. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 168 от 26.11.2015 г. възлага на купувача
Нейбер Хасан Мустафа с адрес Русе, ул. Рига 14,
вх. 1, ет. 13, следните недвижими имоти, отнети в полза на държавата с Решение № 12 от
19.03.2010 г. по гр.д. № 84/2006 г. по описа на
Окръжния съд – Русе: 1. сграда с идентификатор
63427.2.2135.8, с адрес Русе, ул. Шести септември 40, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2135, застроена площ 19 кв. м,
брой етажи – 1, предназначение – хангар, депо,
гараж, съгласно скица № 15-283681 от 6.07.2015 г.,
издадена от СГКК – Русе, и 2. сграда с идентификатор 63427.2.2135.7, с адрес Русе, ул. Шести
септември 40, разположена в поземлен имот
с идентификатор 63427.2.2135, застроена площ
24 кв. м, брой етажи – 1, предназначение – хангар, депо, гараж, съгласно скица № 15-283680 от
6.07.2015 г., издадена от СГКК – Русе. Имотите
се продават такива, каквито са към момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира за
недостатъци на закупените имоти. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
8045
310. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 1141/2011/000308 от 2.12.2015 г. възлага
на Иван Павлов Ангелов с адрес: с. Мирянци,
ул. 2-ра № 7, следния недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор 55155.501.1427.1.62
в Пазарджик, построен през 2011 г. и преотреден
за търговска дейност „Магазин № 5“, с площ
31,80 кв. м, с прилежащи части 4,33 кв. м – ид.ч.
от общите части на сградата, намиращ се в сграда
с идентификатор № 55155.501.1427 в Пазарджик,
ул. Цар Освободител 88Б, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-97 от 28.10.2008 г. на ИД на АГКК, при съ-
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седи на обекта: на същия етаж – 55155.501.1427.1.63,
55155.501.1427.1.61, под обекта – 55155.501.1427.1.88,
55155.501.1427.1.89, над обекта – 55155.501.1427.1.35.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията
по вписванията по местонахождението на имота.
7962
54. – Нов български университет – София,
о бя вя ва кон к у р си з а: доцен т в о б л ас т на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.7.
Администрация и управление (кохезионна политика
и регионално развитие); главен асистент в област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство
(кинознание, киноизкуство и телевизия), двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110-235.
8081
43. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за: Инженерно-педагогическия
факултет в гр. Сливен за професор по професионално направление 5.1. Машинно инжеренство,
специалност „Материалознание и технология
на машиностроителните материали“ – един, за
нуждите на катедра „Механика, машиностроене
и топлотехника“; Колеж – Сливен, в гр. Сливен
за професор по професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един, за
нуждите на секция „Автотранспорт, текстил и
дизайн“, и двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
7768
57. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
Нефрология, за нуждите на Клиничния център
по нефрология на база Клиника по нефрология и
трансплантация към УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Г. Софийски 1, Клиника по нефрология и
трансплантация, тел. 02/9230 507.
7967
58. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност Неврология, за нуждите на Катедрата по неврология на
база Клиника по нервни болести за пароксизмални
състояния към МБАЛНП „Св. Наум“ – ЕАД, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Г. Софийски 1, УМБАЛ „Александровска“,
Клиника по нервни болести, тел. 02/9230 484.
7968
59. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
професори в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност Анатомия,
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хистология и цитология, за нуждите на Катедрата
по анатомия, хистология и ембриология със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве 2,
Катедра по анатомия, хистология и ембриология,
ет. 3, кабинет № 1, тел. 02/952 04 55.
7969
60. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
Съдебна медицина, за нуждите на Катедрата по
съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ
„Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – София 1431, ул. Здраве 2, Катедра по
съдебна медицина и деонтология, ет. 2, стая № 1,
тел. 02/9230 412, от 8 ч. до 14 ч.
7970
61. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за четирима
главни асистенти в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност Урология,
за нуждите на Катедрата по урология на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Г. Софийски 1,
УМБАЛ „Александровска“, Клиника по урология,
ет. 4 – секретариат, тел.: 02/9230 352 и 02/9230 356.
7971
572. – Бургаският свободен университет обявява конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане
на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.6. Право (Административно
право и административен процес) – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Бургас,
ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
8023
58. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки за: доцент
в професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление
на индустрията (Управление на разходите и ценообразуване)“, за нуждите на катедра „Индустриален бизнес“; главен асистент в професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Политическа икономия (Обща икономическа
теория)“, за нуждите на катедра „Обща икономическа теория“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „НИДД“, стая 503, тел.: 052/830-813.
8057
25. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Прес лавск и“ обявява конк у рси
за: професор в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика – професионална подготовка на специални педагози и качество на образователния
процес); главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
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направление 1.3. Педагогика на обучението по...
(Методика на обучението по музика), двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, Шумен,
ул. Университетска 115.
8056
35. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академична
длъжност доцент в област на висше образование
9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност („Индустриални
отношения и сигурност“) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи –
във висшето училище на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
8001
73. – Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика при БАН – София, обявява
конкурс за академичната длъжност доцент по
професионално направление 4.1. Физически науки
(Структура на атомното ядро – теория) със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 59 82 и (02) 979 51 56.
8080
71. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Клисурица, община Монтана, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.
8052
72. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Разград, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землищата
на гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец,
община Цар Калоян, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Разград.
8053
285. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура за
„Дъждовна канализиция, обслужваща складова
база в поземлени имоти № 4433, 4434, 4435, 4436,
4437, 4438 и 4439“ в землището на гр. Костинброд
с трасе през поземлени имоти № 000025, 000036 и
000246 – полски пътища, в землището на гр. Костинброд, м. Малка падина. Планът се намира
в сградата на общинската администрация – гр.
Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3, и на
интернет страницата на Община Костинброд
на адрес: http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8066
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3. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за външно ел. захранване на „Производствено-складова база“ в ПИ с идентификатор
49494.667.295, местност Каракос, в землището на
гр. Мъжлиж, област Стара Загора, собственост
на „Вертекс“ – ЕООД. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
7996
80. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод с дълж ина около 180 м, започващо от съществуващ водопровод ∅ 160, преминаващо през ПИ
55155.22.125 – полски път, общинска собственост,
до ПИ 55155.22.230, местност Сазлъка, по КККР
на землище Пазарджик съгласно изчертаните със
зелено трасе и сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
8002
20. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за трасе на линейни обекти – водопровод и
електропровод до поземлен имот с идентификатор
56277.4.197 по КККР на гр. Пещера в местност
Широките ливади. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7995
959. – Общинската служба по земеделие –
гр. Провадия, област Варна, на основание чл. 25,
ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на
землището на гр. Дългопол (ЕК АТТЕ 24565),
област Варна, който е изложен в кметството на
Дългопол. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ
в 14-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да подават жалби срещу одобрения план
за земеразделяне чрез Общинската служба по
земеделие – Провадия, до Административния
съд – Варна. Жалбата се придружава от скицапроект за изменението, изготвена от изпълнител.
7997
29. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
водопровод за захранване на ПИ № 027344, м. Каменлив път в землището на гр. Ветрен. Трасето на
водопровода започва от съществуващ водопровод
ПЕ ∅ 63, насочва се в посока югоизток, като преминава в югозападния сервитут на път III клас
ПИ № 000504 от км 22+909 ляво до км 22+469
ляво, където достига до ПИ № 027344, който ще
бъде захранен. Общата дължина на водопровода
е 441 м. Проектното трасе се разполага на 0,50 м
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от съществуващ оптичен кабел. 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 в
„Държавен вестник“.
8059
97. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП
за захранване на ПИ № 41143.174.12 и 41143.174.11
по КККР на землище с. Калипетрово, местността
Край селото. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра
и да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
8088
70. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане на водопровод и водопроводно отклонение от уличната водопроводна мрежа на
с. Селиминово, община Сливен, до ПИ 000048,
стопански двор, отреден „За производство на
колбаси“, и ПИ 016037, местност Горен караджаз,
землище с. Селиминово, община Сливен. Трасето
със своя сервитут засяга имоти 000027, 000043 и
000241 в землище с. Селиминово, община Сливен, представляващи общинска собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
8058
37. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен ПУП – ПП за обект: „Трасе на
водопровод за гравитачно напояване от язовир
„Корубата 1“ в землището на с. Смилец, община
Стрелча, възложител „Еко Хидро – 90“ – ООД.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Стрелча, пл. Дружба 2, ет. 2,
стая № 5, и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация. За справки: тел. 03532/20-20,
вътр. 120 – техническа служба.
7993
34. – Община гр. Тервел, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) за поземлен имот
№ 109003 извън границите на урбанизираните
територии в землище с. Зърнево с възложител
ЕТ „ИСМ 91 – Иса Сали“. Проектът предвижда
промяна на предназначението на земеделска
земя с площ 9,842 дка, с НТП „нива“, втора
категория, в „ПСД – кравеферма“. Проектът е
изложен за разглеждане в Община Тервел, ул. Св.
св. Кирил и Методий 8, стая 110. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат

БРОЙ 98

ДЪРЖАВЕН

да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8027
73. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2, чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за прокарване на подземно кабелно трасе за: Външно
кабелно ел. захранване от МТР – 5 в с. Старо
село за ПИ 021002, м. Лозянска чешма в землището на с. Старо село, община Тутракан, с
трасе с начало – границата на урбанизираната
територия, следва в западна посока полски път
022002, чупи на северозапад, преминавайки през
имот 000202 – пасище, полски път 022001, частни имоти – ниви 022009 и 022006, и с чупка на
югозапад по полски път 021001 и достига до ПИ
021002. Дължината на трасето е 995,49 м. Засегната площ от сервитута на провода е 3,982 дка.
Приложени са: Решение № К-4 от 16.11.2015 г.
на Министерството на земеделието и храните,
Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра,
Комисия за земеделските земи за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета за
проектиране на обекти в земеделски земи; писмо
с изх. № 2943 от 18.08.2015 г. на РИОСВ – Русе;
регистър на засегнатите имоти на външното кабелно ел. захранване, заверен от Общинска служба
земеделие – Тутракан. Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на
общинската администрация, ул. Трансмариска 31,
стая 13, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 2 и 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
8093
1. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС
обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ)
в териториален обхват поземлен имот (ПИ) с
№ 071038, намиращ се в местността Алан чешме,
по картата за възстановена собственост (КВС) на
землище – с. Ябълчево, с единен класификатор
за административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) 87093, община Руен,
област Бургас. Същият е изложен в стая № 23
в сградата на Община Руен с административен
адрес с. Руен 8540, община Руен, област Бургас,
ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят своите писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
7994

СЪДИ ЛИЩ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е допуснато оспорване от Дафин Костадинов
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Маламов от София срещу Постановление № 110
на Министерския съвет от 30.04.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност към
МС, по което е образувано адм.д. № 9243/2015 г.
по описа на Върховния административен съд,
четвърто отделение, насрочено за 15.06.2016 г.
8026
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
на чл. 6, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за
опазване на обществения ред, околната среда и
опазване собствеността на територията на община
Ардино, приета с Решение № 342 от 7.07.2006 г.
на Общинския съвет – гр. Ардино, по което е
образувано адм.д. № 171/2015 г. на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 13.01.2016 г. от
10,10 ч. Оспорването е по протест на Окръжната
прокуратура – Кърджали.
8025
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Теопинка Сотирова Янева от Пазарджик,
ул. Граф Игнатиев 23, против Заповед № 137 от
29.10.2015 г. на ВрИД кмет на община Пазарджик,
с която е одобрен проект на ПУП – ПРЗ за ПИ с
идентификатор 55155.508.9 от кадастралната карта
на гр. Пазарджик, попадащ в трасето на улицата по
десния бряг на река Марица, предвидена по действащия план на гр. Пазарджик от 1959 г. С проекта
се обособява УПИ ХХХ-9 – търговия и услуги, в
който участва поземлен имот с идентификатор
55155.508.9 и общински имот. Общинският имот,
който се присъединява към новообособения УПИ
ХХХ-9 – търговия и услуги, е за сметка на частта
от поземлен имот с идентификатор 55155.508.9,
който остава в трасето на улицата. С проекта за
ПЗ се предвижда свободностоящо застрояване с
височина до 10 м при параметри за зона „Пп“ –
Пзастр. – 80 %, Позел. – 20 %, и Кинт. – 2, съгласно
означенията на приложения проект. По жалбата
е образувано адм.д. № 868/2015 г. по описа на
съда. 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.
8087
Административният съд – Пловдив, адм. д.
№ 2972 от 2015 г., на основание чл. 218, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от
Кармен А нгелов Ванчев и Гинка Видолова
Ванчева от Пловдив против Решение № 320
от протокол № 11 от 25.11.2014 г. на Общинския съвет „Марица“, с което е одобрен ПУП –
парцеларен план, за обект: Пътно кръстовище
на път II-64 (Карлово – Баня – Долна махала –
Труд – п.в. „Труд“ – Пловдив) при км 48+728 и път
III-606 (Голям чардак – Малък чардак – Строево
(Труд – Пловдив), и Решение № 357 по протокол
№ 13 от 16.12.2014 г. на Общинския съвет „Марица“, с което се одобрява ПУП – парцеларен
план, засягащ Пътно кръстовище на път II-64
(Карлово – Баня – Долна махала – Труд – п.в.
„Труд“ – Пловдив), както и се одобрява ПУП – пар-
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целарен план, засягащ локален път в кадастрален
район 62 по КК на с. Труд, в частта им, засягаща
ПИ 73242.62.725 и ПИ 73242.62.724 по КККР на
с. Труд, област Пловдив. В едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до
Административния съд – Пловдив, по номера на
адм. дело, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; изявление, че заинтересуваното лице желае
да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
Делото е насрочено за 9.02.2016 г. в 10 ч.
8054
Софийският градски съд призовава в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Йенс Оливер Курт, гражданин на
Германия, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина,
да се яви на 18.02.2016 г. в 14 ч. като ответник
по в.гр.д. № 3488/2012 г., заведено от Йорданка
Георгиева Генова и др. срещу решение по гр.д.
№ 26239/2006 г. на СРС, 35 състав. В случай че
ответникът не се яви, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
8042
Оряховският районен съд, гражданско отделение, призовава Давит Мъхерян, роден на 5.09.1978 г.
в Република Армения, гражданство – САЩ, ЛНЧ:
1000450642, без адресна регистрация в Република
България и с неизвестен адрес в чужбина, да
се яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда, за
да получи препис от исковата молба, подадена от
Анелия Гергова Ангелова от с. Крушовица, ведно
с приложенията към нея, съдържаща иск по чл. 49,
ал. 1 СК, по която е образувано гр.д. № 542/2015 г.
по описа на РС – Оряхово. Предупреждава Давит
Мъхерян, че ако въпреки публикацията не се яви
в съда в посочения срок, ще му бъде назначен
особен представител.
8024
Шуменският районен съд на основание чл. 48,
ал. 1, чл. 131, ал. 1, 2, 3 и чл. 132 и 133 ГПК призовава Джакомо Морконе, без постоянен и настоящ
адрес в Р България, с неизвестен адрес в чужбина,
като ответник по гр. д. № 2950/2015 г., заведено
по чл. 132, ал. 1 СК, с указание да се яви в съда
и да получи исковата молба и доказателствата по
делото в 14-дневен срок от обнародването в „Дър-
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жавен вестник“. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8086
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 6 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр.д. № 9531/2015 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Детелин
Маринов Пърлев с постоянен и настоящ адрес:
Тетевен, ул. 23 септември 2, и Марина Цветанова
Пърлева с постоянен и настоящ адрес: Тетевен,
ул. 23 септември 2. Определя двумесечен срок от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ на
заинтересованите лица да предявят претенции
върху имуществото, описано, както следва:
От Детелин Маринов Пърлев и Марина Цветанова Пърлева:
1. Реално обособена част от сграда, представляваща надстройка на съществуваща жилищна
сграда в имот, намиращ се в урбанизираната
територия на гр. Тетевен, област Ловеч, с административен адрес на имота: Тетевен 5700,
ул. Двадесет и трети септември 2, като имотът
в цялост представлява чрез индивидуализацията
си надстройка на жилищна сграда, представляваща масивна монолитна стоманобетонна конструкция с греди и колони и стоманобетонни плочи
над всеки от етажите (вкл. и над третия етаж), с
тухлени зидове и дървена покривна конструкция,
като цялостното надстрояване обхваща отделно и
самостоятелно обособено стълбище, с обособени
на различните нива и други обслужващи помещения, както и две жилища (на ниво втори и трети
етаж), включваща по описание (в посока отдолу
нагоре) и индивидуализация, както следва:
– самостоятелно стълбище, изградено чрез
преустройство на съществуващо помещение в
първия етаж на съществуващата в имота жилищна
сграда, развито като вертикален комуникационен
възел, под което стълбище е обособено избено
помещение в сутеренния етаж на сградата с полезна площ 7,32 кв. м и с обща застроена площ
на цялото сутеренно пространство (избено помещение и стълбище) 14,80 кв. м; входна стълбищна
площадка на нивото на входа на сградата (първи
етаж) с обособено помещение за дрешник със
застроена площ 7,32 кв. м и с обща застроена
площ на входната стълбищна площадка (дрешник
и стълбище) 14,36 кв. м; стълбищна площадка
на кота +3,15 (втори етаж) със застроена площ
9,83 кв. м;
– жилище (апартамент), разположено на кота
+3,15 (втори етаж), със застроена площ 82,68 кв. м,
състоящо се от: входно антре, дневна и трапезария
и тераса към трапезарията, спалня, баня с тоалетна и килер, заснето по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Тетевен като имот
с идентификатор 72343.500.968.1.2, при граници и
съседи по схема на самостоятелен обект в сграда
с № 1146 от 16.01.2013 г. на СГКК – гр. Ловеч: на
същия етаж – няма; под обекта – имот с идентификатор 72343.500.968.1.1; и над обекта – имот с
идентификатор 72343.500.968.1.4; стълбищна площадка на кота +5,95 (трети етаж) със застроена
площ 9,83 кв. м;
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– ж илище (апартамент), разположено на
кота +5,95 (трети етаж) със застроена площ
82,68 кв. м, състоящо се от: входно антре, две
спални, от които едната с изход към тераса, дневна с изход към същата тераса и баня с тоалетна,
заснето по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Тетевен като имот с идентификатор 72343.500.968.1.4, при граници и съседи по
схема на самостоятелен обект в сграда с № 1147
от 16.01.2013 г. на СГКК – гр. Ловеч: на същия
етаж – няма; под обекта – имот с идентификатор
72343.500.968.1.2; и над обекта – няма.
2. Апартамент № 6, намиращ се във вх. Б на
третия етаж на сградата, представляващ по кадастралната карта и регистрите, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК), самостоятелен обект в сграда
с идентификатор № 68134.4334.1516.1.306, предназначение на самостоятелния обект – жилище,
апартамент, брой нива на обекта – 1, състоящ се
от една стая, дневна-кухня и сервизни помещения,
със застроена площ 68,77 кв. м, при съседи по акт
за собственост: от североизток – асансьорна шахта,
апартамент № 5 във вх. Б и апартамент № 7 във
вх. Б, от северозапад – асансьорна шахта и апартамент № 5 във вх. Б, от югоизток – апартамент
№ 7 във вх. Б, от югозапад – улица, отгоре – апартамент № 14 от вх. Б, и отдолу – апартамент № 2
във вх. Б, и при съседни самостоятелни обекти
в сградата съгласно схема на АГКК: на същия
етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.4334.1516.1.31 и самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 68134.4334.1516.1.30,
под обекта – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор №68134.4334.1516.1.27, и над обекта – няма; заедно с принадлежащото мазе № Б4 с
площ 3,80 кв. м, при съседи по акт за собственост:
от североизток – мазе № Б3, от северозапад – мазе
№ А18, от югоизток – коридор, от югозапад – мазе
№ Б5, и отгоре – гараж № 5, заедно с припадащите се 1,024 % идеални части от общите части на
сградата, равняващи се на 15,20 кв. м, и заедно
с припадащите се идеални части от правото на
строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, за който по схема на АГКК е
определен идентификатор № 68134.4334.1516.1.31,
идентичен с предишен УПИ III-167, 168, 170 от
квартал № 8 по плана на гр. София, местността
Овча купел, целият с площ 4230 кв. м, при съседи
на поземления имот по скица, описана в акта за
собственост: от три страни – улици, УПИ I-166,
УПИ I – за ОЖС, и поземлен имот № 169.
От Детелин Маринов Пърлев:
Сумата в размер 12 268,48 лв., получена от
Детелин Маринов Пърлев от трети лица към
„Юробанк България“ – АД, по спестовна сметка
в левове с IBAN BG 05 BPBI 7928 4059 5406 01.
Сумата в размер 2542,58 лв., получена от
Детелин Маринов Пърлев от трети лица чрез
системата за бързи разплащания „Western Union“
към „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 137 545,50 лв., получена от
Детелин Маринов Пърлев от трети лица към ЧПБ
„Тексим“ – АД, по спестовна сметка в левове с
IBAN BG 37 TEXI 9545 4014 5055 10.
Сумата в размер 4985,12 лв., получена от
Детелин Пърлев от трети лица, чрез системата
за бързи разплащания „Western Union“ към ЧПБ
„Тексим“ – АД.
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Сумата в размер 447 лв., внесена от Детелин
Маринов Пърлев по разплащателна сметка в
левове с IBAN BG 79 СЕСВ 9790 10 А64754 00 в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
Сумата в размер 483,84 лв., внесена от Детелин Маринов Пърлев по разплащателна сметка
в щатски долари с IBAN BG 87 BPBI 7928 1159
5406 01 в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 5224,06 лв., представляваща
начислени лихви по депозит по спестовна сметка
в евро с IBAN BG 84 BPBI 7928 4459 5406 01 в
„Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 36 408,66 лв., внесена от
Детелин Пърлев по депозитна сметка в евро с
IBAN BG 93 BPBI 79282 4595 406 04 в „Юробанк
България“ – АД.
Сумата в размер 440,06 лв., внесена от Детелин
Маринов Пърлев по разплащателна сметка в евро
с IBAN BG 25 BPBI 7928 1459 5406 01 в „Юробанк
България“ – АД.
Сумата в размер 6534,95 лв., внесена от Детелин Пърлев по спестовна сметка в левове с
IBAN BG 05 BPBI 7928 4059 5406 01 в „Юробанк
България“ – АД.
Сумата в размер 23 000 лв., внесена от Детелин Маринов Пърлев по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG 96 TEXI 9545 1014 5055 20 в
ЧПБ „Тексим банк“ – АД.
Сумата в размер 95,73 лв., представляваща
начислени лихви по депозитна сметка в левове с
IBAN BG 35 TEXI 9545 2014 6150 30 в ЧПБ „Тексим банк“ – АД.
Сумата в размер 69 002 лв., внесена от Детелин
Маринов Пърлев по депозитна сметка в левове с
IBAN BG 73 TEXI 9545 2014 6150 25 в ЧПБ „Тексим банк“ – АД.
Сумата в размер 4002,70 лв., внесена от Детелин
Маринов Пърлев по депозитна сметка в щатски
долари с IBAN BG 74 TEXI 9545 2114 5055 10 в
ЧПБ „Тексим банк“ – АД.
Сумата в размер 104 153,32 лв., внесена от
Детелин Маринов Пърлев по депозитна сметка в
евро с IBAN BG 12 TEXI 9545 2414 5055 10 в ЧПБ
„Тексим банк“ – АД.
Сумата в размер 10 778,87 лв., внесена от Детелин Маринов Пърлев по депозитна сметка в
евро с IBAN BG 95 TEXI 9545 2414 5055 68 в ЧПБ
„Тексим банк“ – АД.
Сумата в размер 977,92 лв., внесена от Детелин
Маринов Пърлев по спестовна сметка в евро с
IBAN BG 08 TEXI 9545 4414 5055 14 в ЧПБ „Тексим банк“ – АД.
Сумата в размер 134 906 лв., внесена от Детелин Маринов Пърлев по спестовна сметка в
левове с IBAN BG 37 TEXI 9545 4014 5055 10 в
ЧПБ „Тексим банк“ – АД.
От Марина Цветанова Пърлева:
Сумата в размер 7207,23 лв., получена от Марина Пърлева от трети лица чрез системата за
бързи разплащания „Western Union“ към „Юробанк
България“ – АД.
Сумата в размер 1380 лв., получена от Марина
Цветанова Пърлева от трети лица към „Юробанк
България“ – АД, по влогова сметка в левове с
IBAN BG 72 BPBI 7928 4059 5230 02.
Сумата в размер 4215,58 лв., внесена от Марина
Пърлева по депозитна сметка в евро IBAN BG 21
IORT 8046 2400 3260 00 в ТБ „Инвестбанк“ – АД.
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Сумата в размер 7823,32 лв., внесена от Марина
Пърлева по депозитна сметка в евро IBAN BG 91
IORT 8046 240 03260 01 в ТБ „Инвестбанк“ – АД.
Сумата в размер 4375 лв., внесена от Марина
Цветанова Пърлева по влогова сметка в левове с
IBAN BG 72 BPBI 7928 4059 5230 02 в „Юробанк
България“ – АД.
Сумата в размер 442 лв., изтеглена от депозитна сметка в левове с IBAN BG 38 BPBI 7928 2059
5230 03 в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 3200 лв. от разплащателна сметка в левове с IBAN BG 40 BPBI79281059523001,
представляваща преобразувани суми от сметка с
IBAN BG 38 BPBI 7928 2059 5230 03 в „Юробанк
България“ – АД.
Сумата в размер 1098,03 лв., изтеглена на каса
от депозитна сметка в левове с IBAN BG 65 BPBI
7928 2059 5230 02 в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 3406,89 лв., изтеглена от
депозитна сметка, ведно с начислените лихви с
IBAN BG 11 BPBI 7928 2059 5230 04 в „Юробанк
България“ – АД.
Сумата в размер 195,58 лв., внесена от Марина
Пърлева по влогова сметка в евро с IBAN BG 81
BPBI 7928 4459 5230 01 в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 5434,15 лв. от депозитна сметка
в щатски долари с IBAN BG 12 BPBI 7928 2159
5230 02 в „Юробанк България“ – АД.
Общата сума в размер 7000 лв. от отпуснатия
банков кредит по сметка в левове с IBAN BG 56
BPBI 7928 1059 5230 04 в „Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 640 лв., внесена от Марина
Цветанова Пърлева по депозитна сметка в левове с IBAN BG 12 TEXI 9545 2014 6326 13 в ЧПБ
„Тексим банк“ – АД.
Сумата в размер 15 622,97 лв., внесена от Марина Цветанова Пърлева по депозитна сметка в
евро с IBAN BG 30 TEXI 9545 2414 6326 44 в ЧПБ
„Тексим банк“ – АД.
8043
Окръж ни ят съд Монтана, на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„Кирстин“ – ООД (н), ЕИК 125574961, по т. д.
№ 87/2014 г. по описа на Окръжния съд – Монтана,
да се явят на съдебно заседание на 4.01.2016 г. в
14 ч. по ч.т.д. № 183/2015 г. в зала № 3 на Съдебната палата – Монтана, образувано по искане на
„Кирстин“ – ООД, за отмяна решенията на първо
събрание на кредиторите на „Кирстин“ – ООД,
Монтана (в несъстоятелност), проведено на
3.12.2015 г. от 11 ч., по търговско дело по несъстоятелност № 87/2014 г. по описа на Окръжния
съд – Монтана.
8105
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите от заключителното
събрание на „Пиринеа Холидейс“ – ЕООД (н.),
ЕИК 131449414, по т.д. № 3321/2010 г. на СГС, ТО,
VI-9 състав, да се явят в заседание на 22.12.2015 г.
в 16 ч. по т.д. № 7670/2015 г. на СГС, ТО, VI-16
състав, образувано по искане на „Българо-американска кредитна банка“ – АД, ЕИК 121246419,
със седалище и адрес на управление София,
ул. Славянска 2, по чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията на заключителното събрание на кредиторите на „Пиринеа Холидейс“ – ЕООД (н.), по
т.д. № 3321/2010 г. Заседанието ще се проведе в
Софийския градски съд, бул. Витоша 2.
8013
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ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, учредено в общественополезна дейност „Руско православно обединение в
България „Св. Княгиня Елизавета“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 6.5
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 9.02.2016 г. в 10 ч. на адрес:
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл. 504,
вх. Д, ет. 8, ап. 31, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за изминалия период; 2. финансов отчет; 3. приемане на
план-програма за дейността на сдружението
за 2016 г.; 4. вземане на решение за приемане
на нови членове и определяне на размера на
членския внос; 5. други. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание
на сдружението, са на разположение на адреса
на провеждане всеки работен ден от 9 до 17 ч.
При липса на кворум в обявения начален час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе 1 час по-късно същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
8003
67. – Управителният съвет на Българската асоциация на т у ристическ ите агенции –
БАТА – Со фи я , на о снова н ие ч л. 2 6, а л. 3
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на сдружението на 11.02.2016 г. в 14 ч. в София,
бул. Цариг радско шосе – Интерекспоцент ър,
зала „Родопи“, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.; 2. отчет на
контролния съвет за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.; 3.
промяна на адреса на управление на сдружението; 4. промени в устава на сдружението; 5.
промяна в състава на управителния съвет; 6.
разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители
да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място и
при същия дневен ред в 15 ч.
8011
19. – Управителният съвет на Българската
национална асоциация по онкология, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 12.02.2016 г.
в 14,30 ч. общо събрание в конферентна зала
№ 3 на Парк-хотел „Москва“, ул. Незабравка 25,
София 1113, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет; 2. приемане на финансовия
отчет на управителния съвет; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. разни. Материалите са на
разположение при секретаря на управителния
съвет на адрес: София 1756, ул. Пловдивско
поле 6, СБАЛО – ЕАД, Клиника по лъчелечение,
всеки работен ден от 9,30 до 14 ч.
8094
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на разс ледващите магистрати в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
12.02.2016 г. в 10 ч. в София, ул. Монтевидео
21, в сградата на СО – СГП, кабинет 305, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
изменения и допълнения на устава на Сдружението на разследващите магистрати в България
съгласно предложение; 2. приемане на решение
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за освобождаване от длъжност и от отговорност
на председателя, заместник-председателя и членовете на управителния съвет поради изтичане
на мандата им; 3. избор на нов управителен
съвет – избор на председател, заместник-председател и членове на управителния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на
посочения по-горе адрес всеки работен ден от
10 ч. до 17 ч.
8038
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към 7 СОУ „Свети
Седмочисленици“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищното
настоятелство на 16.02.2016 г. в 18 ч. в София,
ул. Цар Шишман 28, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението през 2015 г.;
2. приемане на нови членове; 3. промени в съвета на настоятелите; 4. избор на председател
и заместник-председател на съвета на настоятелите; 5. разни.
8061
234. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб Пулс – София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 7.03.2016 г.
в 10 ч. в София, бул. България 132, вх. А, при
следния дневен ред: 1. промени в персоналния
състав на управителния съвет; 2. приемане на
изменения и допълнения в устава на сдружението; 3. решаване на организационни въпроси.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, са предоставени на разположение на членовете на адреса на управление
на сдружението: София, бул. България 132, вх. А.
8039
5. – Управителният съвет на Националната
асоциация на председателите на общински съвети в Република България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава на НАПОС –
РБ свиква общо събрание на 17.03.2016 г. в 15 ч.
в заседателната зала на парк-хотел „Санкт Петербург“ – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на УС на НАПОС – РБ за периода
2012 – 2015 г.; 2. отчет за работата на КС на НАПОС –
РБ за 2015 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2015 г.; 4. приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2016 г.; 5.
промени в устава на НАПОС – РБ; 6. удостояване със звание „Почетен член на НАПОС –
РБ“; 7. и з б о р н а УС и КС н а Н А ПО С –
РБ; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от устава на
НАПОС – РБ общото събрание ще се проведе в
16 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
8062
12. – Управителният съвет на СНЦ „Център
за подкрепа на земеделието“ – Ботевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.02.2016 г. в 18 ч. в Ботевград, ул. Чеканица 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността; 2. разглеждане на молби за прекра-
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тяване на членство; 3. вземане на решение за
продължаване на дейността на сдружението; 4.
промяна в наименованието на сдружението и
разширяване на неговите предмет, цели и средства; 5. промени в устава; 6. избор на органи;
7. приемане на насоки и програма за дейността;
8. вземане на решение за прекратяване дейността
на сдружението; 9. 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. Материалите са на разположение в седалището на сдружението.
7998
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Боксов клуб Серафим гр. Бургас“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 12, т. 1 от устава на сдружението свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
14.02.2016 г. в 18 ч. на адреса на управление на
сдружението: Бургас, ул. Александровска 21, при
следния дневен ред: 1. смяна на председателя
на „Боксов клуб Серафим гр. Бургас“ Димитър
Христов Поптолев; 2. избиране за председател
на „Боксов клуб Серафим гр. Бургас“ Димитър
Атанасов Геренски; 3. смяна на името на „Боксов
клуб Серафим гр. Бургас“; 4. приемане на ново
име „Боксов клуб гр. Бургас“; 5. смяна на член
на управителния съвет – Серафим Симеонов
Тодоров; 6. избиране на нов член на управителния съвет – Стоян Мавров; 7. смяна на член на
управителния съвет – Симеон Серафимов Тодоров;
8. избиране на нов член на управителния съвет –
Димитър Христов Поптолев. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
8034
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство към НПГ „Димитър Талев“ –
гр. Гоце Делчев, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на училищното настоятелство на 8.02.2016 в 17,30 ч. в
учителската стая на НПГ „Димитър Талев“ – гр.
Гоце Делчев, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на училищното настоятелство за
2015 г.; 2. освобождаване на стари и прием на
нови членове на училищното настоятелство;
3. освобождаване на членовете на СН и избор
на нов СН; 4. приемане на нов устава на УН;
5. разни.
8040
19. – Управителният съвет на сдружение
„Волейболен клуб „Импулс“, Долна Оряховица,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 9.02.2016 г. в 17,30 ч. в пресцент ъра на спортна за ла „Никола Пет ров“,
Горна Оряховица, ул. Васил Априлов 26, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността за
2015 г. и насоки за развитие през 2016 г. на ВК
„Импулс“; 2. избор на нов управителен съвет;
3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час, след което се провежда на същото място,
при същия дневен ред и се счита за законно
колкото и членове да се явят.
8095
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8. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Фолклорен
клуб за народни песни и танци „Цветница 94“,
гр. Златица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 7.02.2016 г. в 18 ч. в седалището на сдружението в гр. Златица, ул. Христо
Ботев 16, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителя на сдружението; 2. доклад на ревизионната комисия; 3. приемане на счетоводния
отчет на сдружението; 4. други. Поканват се
всички членове на СНЦ „Цветница 94“, гр. Златица, да участват в общото събрание.
7999
40. – Управителният съвет на сдружение
„Жените в ядрената индустрия – България“,
Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17
от устава на сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на 9.03.2016 г. в 16 ч. в
камерната зала на Дома на енергетика, гр. Козлодуй, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за работата на УС и сдружението за
периода 1.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 2. приемане
на финансовия отчет на сдружението за периода
1.01.2015 г. – 31.12.2015 г.; 3. приемане на програма за дейността и бюджет на сдружението
за 2016 г.; 4. внасяне на промени в устава на
сдружението; 5. избор на председател и управителен съвет на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8104
26. – Управителният съвет на сдружение „Балканска агенция за устойчиво развитие“, Перник,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 2 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 13.02.2016 г. в 11 ч. в Перник, в
конферентна зала „Юг“ на хотел „Струма“, ет. 1,
пл. Кракра Пернишки 1, при следния дневен ред:
1. промяна на устава на сдружението, включително
промяна на дейността от частна в обществена
полза; 2. промяна на състава на членовете; 3.
избор на нов състав на управителния съвет на
сдружението; 4. разни.
8082
17. – Адвокатският съвет на АК – Смолян, на
основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква редовно общо
събрание на колегията на 30 и 31.01.2016 г. в 9 ч.
в зала № 2 на Районния съд – Смолян, Съдебна
палата, при следния дневен ред: 1. разглеждане
отчет за дейността на адвокатския съвет за
2015 г.; 2. разглеждане доклад на контролния
съвет; 3. разглеждане отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджет на съвета на колегията за 2016 г.; 5. разисквания; 6. приемане на
отчетния доклад за 2015 г. на АС, приемане на
отчетния доклад на контролния съвет, приемане
на отчета на дисциплинарния съд; 7. определяне
броя на членовете на адвокатския съвет, кон-
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тролния съвет и дисциплинарния съд; 8. избор
на адвокатски съвет, председател на адвокатски
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и
председател на дисциплинарния съд; 9. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе в 10 ч.
независимо от присъстващите членове.
8029
7. – Председателят на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Суворово – 1“, гр. Суворово, на основание чл. 24, ал. 1 от устава на
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на 16.02.2016 г. в
15 ч. в гр. Суворово, пл. Независимост 1, зала 101,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на СНЦ „Футболен клуб Суворово – 1“ – гр. Суворово; 2. освобождаване на
членове на общото събрание и освобождаване от
отговорност на председателя на клуба; 3. промяна
и/или допълване в устава на клуба; 4. приемане
на нови членове на общото събрание и избор
на управителен съвет на СНЦ „Футболен клуб
Суворово – 1“ – Суворово; 5. избор на нов председател на клуба; 6. промяна на адреса на управление на СНЦ „Футболен клуб Суворово – 1“ –
Суворово, от гр. Суворово, ул. Мусала 9, на
гр. Суворово, ул. Желю войвода 16; 7. разни.
Поканват се всички членове да участват лично
или чрез писмено упълномощени техни представители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете на адрес гр. Суворово, пл. Независимост 1, стая 303.
8028
Борис Илиев Басмаджиев – ликвидатор на
сдружение „Асоциация за свободно развитие и
интернет услуги“, София, в ликвидация по ф. д.
№ 7518/96, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8083
Лидия Владимировна Кантур – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Асоциация доказано партньорство“ – Варна, в ликвидация по
ф.д. № 2/2013 г. по описа на ВОС, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Бдин 14А, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
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