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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Георги Йорданов и
Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за
запазване и развитие на общинските болници
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. В срок до един месец министърът на
здравеопазването да представи в Комисията
по здравеопазването на Народното събрание
методика за финансиране на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ.
2. В срок до три месеца министърът на
здравеопазването да представи в Комисията
по здравеопазването на Народното събрание
концепция за стабилизиране, оздравяване и
развитие на общинските лечебни заведения
за болнична медицинска помощ.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 2 февруари 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1168

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2
от 30 януари 2018 г.

по конституционно дело № 8 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: Борис
Велчев – председател, членове: Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги
Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска,
при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито заседание на
30 януари 2018 г. конституционно дело № 8/2017 г.,
докладвано от съдията Константин Пенчев.
Производството е образувано по искане
от 62-ма народни представители от 44-то
Народно събрание за установяване на противоконституционност на парламентарния акт
от 4.10.2017 г. на неприемане на проекта на
решение за прекратяване на пълномощията
на народния представител Делян Александров Добрев.
Твърди се в искането, че решението противоречи на принципа на правовата държава

по чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията, тъй като,
нарушавайки правото на народния представител да подаде оставка, създава правна несигурност и правна нестабилност. Освен това
с атакувания акт на Народното събрание се
нарушава правото на народния представител
на избор на професия и място на работа и
той бива принуден да полага труд, който не
желае да полага – нарушения на чл. 48, ал. 3
и 4 от Основния закон. Поддържа се още, че
е нарушен принципът на свободния мандат,
прогласен в разпоредбата на чл. 67, ал. 1 и 2
от Конституцията. Сочи се, че в нарушение
на чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Основния закон
Народното събрание не е прекратило пълномощията на народния представител, макар
той да е подал оставка.
С определение от 12 декември 2017 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане
по същество искането, като е конституирал
като заинтересувани институции и лица Народното събрание и народния представител
Делян Добрев. На основание чл. 20а, ал. 3 от
Правилника за организацията на дейността
на Констит уционния съд са поканени да
дадат правно мнение по предмета на делото
проф. д-р Васил Мръчков, проф. д-р Георги
Близнашки, проф. д-р Снежана Начева и проф.
д-р Пенчо Пенев.
Конституираните страни не са представили
становища по искането. Постъпило е писмо
от Народното събрание изх. № 750-06-57 от
22.12.2017 г. с приложени към него заверени
копия на подадената оставка от народния
представител Делян Добрев от 3.10.2017 г. и
на заявление за оттегляне на оставката от
22.12.2017 г.
Постъпило е правно мнение от проф. д-р
Васил Мръчков, в което се приема, че искането
за установяване на противоконституционност
на решението на Народното събрание от
4.10.2017 г. е основателно. Сочи се, че подаването на оставка от народния представител е
субективно преобразуващо право, което „води
до едностранна промяна в смисъл на прекратяването на конституционното правоотношение
на н. п. Д. Д. и до предсрочното прекратяване
на неговия мандат като народен представител.“
Народното събрание трябва само да констатира наличието на този правопогасяващ факт
и да прекрати с решение пълномощията на
народния представител. С решението за отхвърляне на оставката парламентът е погазил
честта и достойнството на подалия оставка,
нарушил е принципа на свободния мандат по
чл. 67, ал. 1, както и разпоредбата на чл. 72,
ал. 1, т. 1 от Конституцията. В представеното
допълнение към правното мнение проф. д-р
В. Мръчков застъпва становище, че оттеглянето на оставката от Делян Добрев е без значение
за делото. Оттеглянето е направено след при-
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ключване на процедурата, с която подадената
на 3 октомври 2017 г. оставка е отхвърлена,
поради което не поражда правни последици.
В обратен смисъл е становището на проф.
д-р Снежана Начева. В представеното правно
мнение се поддържа тезата, че в случая липсва
акт на Народното събрание и следователно
няма какво да се обнародва в „Държавен вестник“. Като не е приет предложеният проект
за решение „с единствено възможния конституционосъобразен диспозитив“, в статуса на
подалия оставка народен представител не са
настъпили промени. Освен това с оттегляне
на оставката от народния представител отпада предметът на делото и то следва да бъде
прекратено на това основание.
За да се произнесе, Конституционният съд
взе предвид следното:
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията за установяване на противоконституционност на решение на Народното
събрание.
Със заявление вх. № 754-00-105 от 3.10.2017 г.
народният представител Делян Александров
Добрев подава оставка като народен представител в 44-то Народно събрание на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията. Заявлението му е обсъдено в пленарно заседание
на 4.10.2017 г., видно от стенограмата на петдесет и петото заседание на 44-то Народно
събрание. Подадената оставка е докладвана
от председателя на събранието и е предложен
проект за решение за прекратяване на пълномощията на подалия заявлението като заключителен акт на процедурата по чл. 72, ал. 2
от Конституцията. Вносителят на оставката
в пленарно заседание изрично потвърждава
изразената воля за предсрочно прекратяване
на пълномощията. При проведените дебати
надделява становището, че подалият оставка
е високо компетентен и морален политик и
прекратяването на пълномощията му би било
загуба за парламентарната група, чийто член
е, както и за целия парламент, и затова не
трябва да се „позволи“ да напусне парламента
и следва да се гласува „против“ подадената
оставка. При проведените гласуване и прегласуване проектът за решение за прекратяване
на пълномощията на Делян Добрев като
народен представител не е приет.
Процедурата за предсрочно прекратяване
на пълномощията на народен представител на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията
започва с подаване на оставка от народния
представител. Оставката има за свой адресат
Народното събрание, което е единственият
компетентен орган да се произнесе с решение
на основание на подадената оставка – чл. 72,
ал. 2 от Конституцията.
В случая Народното събрание след проведено гласуване не приема проекта за решение
за прекратяване пълномощията на подалия
оставка народен представител. Този отказ е
акт на властническа воля с правни последици.
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Отказът подлежи на контрол за конституционосъобразност от Конституционния съд на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията (в този смисъл е и т. 6 от Тълкувателно
решение № 14 от 18 декември 2013 г. по к.д.
№ 17 от 2013 г.).
Необнародването на резултата от проведеното гласуване не е пречка за произнасяне
по съществото на искането.
Оспорваният отказ както всички актове
на Народното събрание подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ не по-късно
от 15 дни след приемането му – чл. 88, ал. 2
и 3 от Конституцията. Въпреки че в определението по допускане на искането съдът
обърна внимание, че конституционният срок
за обнародване на отказа е изтекъл, то и досега председателят на Народното събрание
не е изпълнил задължението си по чл. 77,
ал. 1, т. 5 от Основния закон да го обнародва.
Конституционният съд поддържа изразеното
в определението по допускане на искането
становище, че неспазването на предвидената
в Конституцията процедура по издаването
на един акт от органа, който го е издал, не
може да е пречка за контрол на този акт по
реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.
В чл. 72, ал. 1 от Конституцията са изброени четири основани я за предсрочно
прекратяване пълномощията на народния
представител: подаване на оставка, влизане
в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено
престъпление или когато изпълнението на
наказанието лишаване от свобода не е отложено, установяване на неизбираемост или несъвместимост и смърт. Наличието на първите
две основания се установява с решение на
Народното събрание, а наличието на третата
хипотеза – с решение на Конституционния
съд. Производството по чл. 72, ал. 2 пред
Народното събрание има за цел установяване
наличието на подадена оставка или влязла
в сила присъда. При наличие на някое от
двете основания пълномощията на народния представител се прекратяват от деня на
постановяване на решението за това. Както
е посочено и в мотивите на Тълкувателно
решение № 14 от 18.12.2013 г. по к.д. № 17 от
2013 г., при подаването на оставка следва да
се установи „че народният представител по
своя воля е изявил ясно желание неговият
мандат да бъде прекратен“, като мотивите
за оставката са без значение.
Когато Народното събрание установи, че
оставката е действителна, то е задължено да
прекрати пълномощията на народния представител. При такава оставка е налице възлагане за прекратяване на пълномощията на
народния представител, предписано в чл. 72,
ал. 2 от Конституцията.
В адресираната до Народното събрание
оставка народният представител Делян Добрев
изразява категоричната си воля за предсрочно
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прекратяване на пълномощията му, която воля
препотвърждава и в пленарно заседание на
4 октомври 2017 г. Ето защо последвалият отказ
на Народното събрание да приеме оставката
на Делян Добрев по съображения за целесъобразност – неговите качества и ползата от
неговата работа като народен представител, е
в несъответствие с чл. 72 от Конституцията.
Обвързването на правните последици на оставката с наличието на други обстоятелства, които
могат да бъдат различни във всеки конкретен
случай, води до въвеждане на нови и неясни
основания за предсрочно прекратяване или
непрекратяване на пълномощията на народния
представител. Това разбиране противоречи на
правилото, че предсрочното прекратяване на
пълномощията на народен представител, като
изключение в развитието на правоотношението
на политическо представителство, може да се
осъществи само на изрично посочени в Конституцията основания (Тълкувателно решение
№ 14 от 18.12.2013 г. по к.д. № 17 от 2013 г.).
Упражняването на функциите на народния
представител може да е пълноценно и в интерес на обществото само ако те се изпълняват
с необходимата добросъвестност и желание.
Поради това принудителното продължаване
на правоотношението на политическо представителство въпреки волята на народния
представител то да бъде предсрочно прекратено противоречи на естеството на това
представителство.
Отказът за предсрочно прекратяване на
пълномощията въпреки изричното желание
на депутата за това нарушава и правото на
свободна воля (чл. 6, ал. 1 от Конституцията), както и правото на свободен избор на
професия и място на работа (чл. 48, ал. 3 от
Конституцията).
С оглед изложеното Конституционният съд
приема, че отказът на Народното събрание
от 4 октомври 2017 г. да прекрати предсрочно
пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев е постановен в нарушение на чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2,
предложение първо, чл. 6, ал. 1, предложение
първо и чл. 48, ал. 3 от Конституцията и следва
да бъде обявен за противоконституционен.
Съдът намира, че представеният по делото
препис от заявление за оттегляне оставката
от народния представител Делян Добрев от
22 декември 2017 г. е без значение за изхода на
настоящото производство. Предмет на делото е
отказът на Народното събрание от 4.10.2017 г.
Народното събрание, а не Конституционният съд е овластеният от Конституцията орган
да се произнесе по прекратяване пълномощията на народен представител на основание на
подадена оставка. Затова настоящото решение,
освен че поначало не може да има ретроактивно действие, не решава и въпроса за статуса
на Делян Добрев като народен представител.
Парламентарната процедура по приемане на
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оставка е установена в интерес на подалия я
народен представител, поради което продължаването є е обвързано с неговата последна
свободно изразена воля.
С оглед изложеното съдът
РЕШИ:
Обявява за противоконституционен отказа
на Народното събрание от 4 октомври 2017 г.
да прекрати предсрочно пълномощията на
народния представител Делян Александров
Добрев на основание подадена оставка от
3 октомври 2017 г.
Съдиите Гроздан Илиев, Кети Маркова,
Анастас Анастасов и Филип Димитров са
подписали решението с особени мнения.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдията Филип Димитров по к.д. № 8/ 2017 г.
Не споделям становището на мнозинството
от конституционните съдии по горното решение и считам, че Конституционният съд следва
да прекрати допуснатото вече за разглеждане
по същество дело поради липса на предмет
по следните съображения:
Конституционният съд се произнася по
актове на Народното събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на
Република България с оглед възникване на
резултата, предвиден в чл. 151, ал. 2, изр. 2 от
Конституцията, т.е. актът, обявен за противоконституционен, да не се прилага от влизането
на конституционното решение в сила.
При положение, че оставката на депутата,
по която е извършен актът на гласуване, е
вече оттеглена, правният резултат от решение
на Конституционния съд би бил нулев.
Всякак ви съобра жени я за на личие на
многократни отклонения от разпоредбите на
Конституцията са ирелевантни в процедурата
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Те
биха били напълно основателни, ако имаше
искане за тълкуване по чл. 149, ал. 1, т. 1 от
Конституцията.
Несъстоятелно е и съобра жението, че
предмет на делото е само актът на Народното събрание, напълно откъснат от неговия
правен резултат. Такова разграничение може
да доведе до абсурд, като например Конституционният съд да се произнася по действие,
оспорвано на основание изменен меж дувременно закон. С точно такъв казус той е
бил сезиран и е прекратил делото с Определение 2 от 17.06.2014 г. по к.д. № 6/2014 г.
Неясно е какво налага промяната в практиката на Конституционния съд, толкова повече, че произвеждайки действие единствено
след влизането си в сила, решението би било
удар в нищото. Това едва ли подхожда на
институция от най-висш ранг.
Конституционен съдия:
Филип Димитров
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на съдиите Кети Маркова и Анастас Анастасов
по к.д. № 8/2017 г.
Подписахме решението с особено мнение, тъй като, въпреки че изцяло споделяме
позицията на формираното мнозинство за
произнасяне по съществото на настоящия
конституционен спор, каквато неизменно и
последователно сме отстоявали при решаването на идентични и сходни на настоя
щия казуси, не приемаме крайния извод за
обявяване на противоконституционност на
отказа на Народното събрание от 4.10.2017 г.
да прекрати предсрочно пълномощията на
народния представител Делян Александров
Добрев на основание подадена оставка.
Намираме, че, разгледан по същество,
оспореният акт на Народното събрание не
е противоконституционен, което според нас
налагаше искането на 62-мата народни представители от 44-то Народно събрание да бъде
отхвърлено като неоснователно.
За да се достигне до този неправилен според
нас краен резултат, в недостатъчна степен беше
съобразена от мнозинството съдии спецификата на конкретния оспорен акт на Народното
събрание, а оттам и пределите на проверката
за конституционност, която Конституционният
съд дължи в настоящото производство.
В синтезиран вид изводът за противоконституционност на отказа на парламента да
приеме оставката на народния представител
Добрев, мо т и ви ра н о т м нози нс т во т о, се
свежда до разбирането му, че доброволно
подадената оставка, поддържана от него по
време на проведеното обсъждане в пленарната
зала, безусловно е следвало да бъде приета
с в зема не на с ъ о т ве т но т о р ешен ие – за
предсрочно прекратяване на неговите пълномощия, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от
Конституцията. Всякакъв друг акт, различен
от позитивното решение, удовлетворяващо
искането на народния представител, се приема за противоречащо на Основния закон,
в каквато насока се прави позоваване на
Тълкувателно решение № 14/2013 г. по к.д.
№ 17/2013 г., привеж дат се арг у мен т и за
целесъобразност, за нарушаване правото на
свободна воля, правото на свободен избор
на професия и място на работа и т.н.
Категорично не споделяме възприетата
линия на разсъждения, предпоставила този
изход на спора. Съображенията ни са следните:
1. Съгласно чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията пълномощията на народен представител
се прекратяват предсрочно при подаване на
оставка пред Народното събрание. В конкретния случай народният представител е упражнил
това си право, сезирайки компетентния да се
произнесе орган в изискуемата писмена форма.
2. Прекратяването на пълномощията на
народен представител на основание подадена
от него оставка не настъпва автоматично. За
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да възникне конститутивният ефект, водещ до
промяна в статуса на народния представител,
е необходимо положителното решение на
парламента – чл. 72, ал. 2 от Конституцията.
3. В изпълнение на констит у ционните
изисквания за приемането на решение по депозираното искане и съобразно предвидената
в Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание (ПОДНС) процедура
искането е внесено за разглеждане и обсъждане от пленарния състав на парламента. На
вниманието на народните представители е
предложен за обсъждане и гласуване проект
за решение за прекратяване пълномощията на
народен представител. Проведени са пленарни
дебати, в които са взели участие голям брой
депутати от различни парламентарни групи.
Неколкократно изказвания е направил и заинтересованият народен представител.
Проведено е гласуване, при което не е постигнато изискуемото за вземане на решение
за удовлетворяване на искането мнозинство.
С лед повт орно гласу ва не (п регласу ва не)
в подкрепа на решението са гласували 97
депутати, против – 99, въздържали се – 19,
поради което председателят на Народното
събрание е обявил, че проектът за решение
не е приет. Тези релевантни за решаването на
настоящия конституционен спор обстоятелства
се установяват от стенографския протокол от
55-то заседание на Народното събрание от
4.10.2017 г. и по тях няма спор.
Важно е да се изтъкне, че Народното събрание е единственият орган, в чиято компетентност е да вземе решение за предсрочно
прекратяване на пълномощията на народен
представител на основание подадена от същия
оставка. Конституцията не предвижда основание, механизъм или процедура, въз основа на
които Конституционният съд да може да го
замести – той ще се произнесе само когато е
сезиран със съответно искане, по надлежния
ред. Макар последното да се декларира в мотивите към взетото от мнозинството решение,
изрично се приема, че отказът да се постанови
решение за приемане на подадена оставка от
народен представител „е в несъответствие
с чл. 72 от Конституцията“. С подобно разбиране не можем да се съгласим, както и с
интерпретацията на Тълкувателно решение
№ 14/2013 г. по к.д. № 17/2013 г. В посочения
тълкувателен акт (т. 6) Конституционният съд
изрично е заключил, че „специално въпросът
дали, когато упражнява свои правомощия,
Народното събрание създава предпоставки
за извършване от самото него на нарушения
на Конституцията, би могъл да се обсъжда
единствено в контекста и с оглед на юридическите характеристики на факта на превратно
упражняване на власт и затова следва да
бъде конкретно разглеждан в контекста на
искане с друг предмет, а именно по чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията“. Освен че дава
еднозначен положителен отговор на въпроса
за допустимостта на исканията от вида на на-
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стоящото с цитираното тълкувателно решение,
съдът установява и стандарта за изследване
на евентуалното превратно упражняване на
власт в хипотезата на подадена от народен
представител оставка. Такива конкретни съображения в мотивите на решението няма.
Вярно е, че нормалното развитие на парламентарната процедура при подадена оставка
на народен представител при условията на
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията в
повечето случаи приключва с нейното приемане. Решението, взето в резултат на гласуване
с необходимото установено в Конституцията
мнозинство на присъстващите народни представители, представлява актът, внасящ промяна в правния статус на съответния народен
представител. По този въпрос Конституционният съд действително може и трябва да посочи
принципа (както е сторил), но само дотук. Не
може изначално да се отрече възможността да
възникнат отклонения от обичайното развитие на конституционната процедура, впрочем
както и при всяка друга процесуална дейност,
за които обаче да липсват основания те да
бъдат отнесени към категорията „превратно
упражняване на власт“ съобразно приетото с
посоченото тълкувателно решение.
4. С оглед заетата от нас позиция и нейната аргументация намираме за необходимо
да припомним правния статус на народните
представители, разглеждан в светлината на
техния свободен мандат, в контекста на задължението им да действат въз основа на
Конституцията и законите, в съответствие със
своята съвест и убеждения – чл. 67, ал. 1 и 2
от Конституцията. С пълна сила тези базисни
конституционни изисквания се отнасят и за
гласуването, разглеждано като право на всеки
отделен народен представител да участва в него.
Според Тълкувателно решение № 8/2003 г. по
к.д. № 6/2003 г. „Съдържанието на това право
е, че гласуването при приемането на актовете
на Народното събрание е акт на лично действие, при което народният представител изразява непосредствено, свободно и независимо
лична воля в съответствие със своята съвест
и убеждения.“ Когато всеки от участвалите в
гласуването на проекта за приемане на оспореното решение е упражнил това свое право
лично и в унисон с критериите на цитираното
тълкувателно решение, изразявайки с гласа
си своята собствена позиция по предложената
на гласуване оставка в пленарната зала на
парламента, изградена върху една собствена,
суверенна и независима преценка, не намираме
сериозно правно основание да заключим, че е
налице нарушение на Конституцията.
Народ но т о с ъбра н ие е общод ърж а вен
представителен орган, чиито законодателни
и всички други актове се приемат с гласовете
на определено в Конституцията мнозинство
(чл. 81, ал. 2), при наличието на определен в
Основния закон кворум (чл. 81, ал. 1), в резул-
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тат проведено на лично и явно (в конкретния
случай) гласуване (чл. 81, ал. 3), в кумулативната даденост на визираните предпоставки.
Липсата на която и да е от тях опорочава
взетото решение (каквото и да е то). Намираме за неприемливо и за повече от крайно
разбирането на мнозинството съдии, че всеки
от участвалите в гласуването на проекта за
решение за прекратяване пълномощията на
народния представител Делян Добрев поотделно, безусловно и напълно безалтернативно
е бил длъжен да гласува „За“. Да се сподели
подобно виждане, означава изначално да се
отрече парламентарната демокрация с присъщите є правила и характеристики, а също
да се игнорира и принципът, че при представителната система субективното избирателно
право и статусът на гражданина в изборния
процес и правото на гласуване на народния
представител са неразривно свързани, тъй
като са конституционни права от един порядък – вж. Тълкувателно решение № 8/2003 г.
по к.д. № 6/2003 г. Участието в изборния процес и при гласуване в Народното събрание от
народен представител всякога изразява една
непосредствено обективирана лична воля.
А след като това е така, не можем да се съгласим, че, априори, едва ли не единодушно
народните представители са били длъжни да
подкрепят проекта за прекратяване пълномощията на народния представител Делян
Добрев. Всеки народен представител, който
участва във вземането на решението, трябва
да е лично убеден, че оставката изхожда от
народния представител, обозначен като неин
автор, че тя изразява собствената му воля и
че е подадена съзнателно, доброволно и без
каквато и да било принуда, преценявана в
различните є форми. Само положителният
отговор на всички тези въпроси може да предпостави гласуване в подкрепа на подложения
на гласуване проект за решение във връзка с
конкретната оставка.
Не може да бъде игнорирана хипотезата,
в която въз основа на съвкупната оценка на
данните, съдържащи се в изявленията на самия
депозирал оставката си депутат и направените
изказвания в рамките на развилата се парламентарна процедура на обсъждане, възприети
лично, пряко и непосредствено, даден народен
представител не формира своето суверенно
убеждение да подкрепи предложения проект, и
то основано на еднозначен и безспорен отговор
на формулираните по-горе и релевантни за вземане на решението въпроси. Няма конституционна норма, задължаваща го да гласува против
волята и убежденията си. Напротив, той ще
наруши Конституцията (чл. 67, ал. 2), в случай
че стори това. Ето защо според нас в случая
става дума за упражняване на конституционни
права от народния представител, поради което
изобщо не могат да се обсъждат каквито и да
било съображения за целесъобразност.
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5. В контекста на изложеното по-горе, като
се съобрази и видът на оспорения с искането
акт на Народното събрание, намираме, че
следва да се очертаят параметрите на дължимата от Конституционния съд проверка
в рамките на осъществявания в настоящото
производство контрол за конституционност по
реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.
Този акт съгласно стенографския протокол
от заседанието на Народното събрание от
4.10.2017 г. дословно е формулиран по следния
начин: „Проектът за решение не е приет.“
Стриктното придържане към парламентарната
терминология е необходимо не само от съображения за правна коректност, но в голяма
степен способства за точното дефиниране на
вида на приетия акт като категория, включително и в контекста на възможен предмет
на конституционен контрол.
Според нас актът на Народното събрание представлява т.нар. решение-отказ, или
негативно решение, както го категоризира
конституционноправната доктрина. Казано
по друг начин, става дума за индивидуален
юридически акт с отрицателно съдържание.
Именно тези му правни характеристики разкриват и една съществена особеност, свързана
и с упражнявания контрол за конституционност и неговите граници.
Конституционният съд не може да подмени
волята, съвестта и вътрешното убеждение
на отделния участвал в гласуването народен
представител, за да ревизира „правилността“ на
всеки подаден „за“, „против“ и „въздържал се“
депутатски глас. Както вече беше изтъкнато,
обратното означава да се отрече един от основополагащите принципи на парламентарната
демокрация – правото на лична и автономна
оценка на народния представител как да упражни правото си на глас в представителната
институция, независимо дали става дума за
гласуване на предложен законопроект, или на
всякакъв друг проект за акт, чието приемане
е в компетентността на Народното събрание.
При положение че именно сборът на отделните
подадени гласове „За“, „Против“ и „Въздържал
се“ и формираното мнозинство от тях съобразно
кворума предопределя изхода от гласуването,
а следователно и съдбата на предложения проект за решение – дали той ще бъде приет, или
съответно отхвърлен, според нас конституционният контрол може да се концентрира единствено върху компетентността на решаващия
орган и проверка за стриктното съблюдаване
на приложимата конституционна процедура,
детайлизирана в ПОДНС: кворум, обсъждане,
гласуване, резултат (приемане или неприемане).
В същия смисъл е и разбирането, изразено в
Решение № 17/1992 г. по к.д. № 22/1992 г. на
Конституционния съд. Поради това считаме,
че само нарушения от визирания кръг биха
предпоставили извод за противоконституционност на акт от вида на оспорения.
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В конкретния случай няма спор, че вземането на решение за предсрочно прекратяване на депутатски мандат на основание
подадена оставка е в компетентността на
Народното събрание съгласно чл. 72, ал. 2
от Конституцията. Налице е изискуемият
кворум, проведено е обсъждане в пленарната
зала, последвано от лично и явно гласуване,
при което не е достигнато необходимото за
приемане на решението мнозинство – чл. 81,
ал. 2 от Конституцията. При това положение
очевидно конститутивният ефект на решението по чл. 72, ал. 2 от Конституцията не
е постигнат, поради което и атакуваното решение остава в сферата на парламентарната
процедура. Ето защо не намираме основание
да споделим крайния извод на мнозинството
за противоконституционност на акта.
Предвид изложеното дотук според нас е
излишно въобще да обсъждаме съображенията
в мотивите за нарушени права на народния
представител Делян Добрев по чл. 6, ал. 1 и
чл. 48, ал. 3 от Конституцията – в конкретния случай те не следва да бъдат предмет
на обсъждане. Най-малкото защото въпреки
неприемането на подадената оставка от парламента със съответното решение при ясна и
непоколебима воля за прекратяване на мандата му народният представител винаги може
да поднови искането си до получаването на
удовлетворителен за него резултат или пък
да се съгласи с отрицателния вот на колегите
си и продължи да упражнява пълномощията
си. Парламентарната практика у нас познава
достатъчно примери и в двете посоки.
При тези релевантни данни считаме, че с
решението си по същество Конституционният съд следваше да отхвърли искането като
неоснователно, вместо да го уважи.
Конституционни съдии:
Кети Маркова
Анастас Анастасов

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдията Гроздан Илиев по к.д. № 8/2017 г.
С особено мнение подписах решението по
к.д. № 8 от 2017 г., с което е уважено искането
на повече от една пета от народните представители – 62-ма, от 44-то Народно събрание за
установяване на противоконституционност на
парламентарния акт от 4.10.2017 г., с който не
е приет проектът за решение за прекратяване
на пълномощията на народния представител
Делян Добрев, като противоречащ на чл. 6,
ал. 1, чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 3 от
Конституцията на Република България по
следните съображения:
Конституционният съд може да действа
само когато бъде сезиран с искане, което отговаря на изискванията на закона с оглед на
субекта на искането, предмета и останалите
реквизити, необходими за неговата валидност,
които го правят годно средство за поставяне
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в действие на процеса пред съда. Когато искането не отговаря на изискванията и в даден
от съда срок не се отстранят недостатъците,
то се връща на сезиращия орган.
С настоящото искане като предмет на
конституционен контрол е посочен акт на
Народното събрание (НС), който не е обнародван. Съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за
Конституционен съд (ЗКС) искането за обявяване неконституционност на актовете по
чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗКС може да се предявява
от деня на обнародването им. Разпоредбата
на закона е императивна и не предвижда изключения. Следователно искане, което има
за предмет необнародван акт – закон или
решение, независимо от това, дали решението
има нормативен характер, или представлява
индивидуален акт, не може да постави началото на производството пред КС.
Въведеното изиск ване за обнародване
н а а к т ов е т е н а НС в „ Държ а в ен в е с т ник“ – чл. 88, ал. 3 от Конституцията, като
задължителна предпоставка за допустимост
на искането по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията отчита обстоятелството, че обнародването на един акт от органа, който го
е издал, е задължителна част от процедурата
по издаването на акта. На следващо място,
с обнародването в „Държавен вестник“ по
официален, достоверен и гарантиран от държавата начин се представя съдържанието на
изразеното в акта волеизявление на висшия
законодателен орган, приел акта. Изискването за обнародване на акта има значение
и за задължителността и изпълнимостта на
правилата, които се съдържат в акта – чл. 86,
ал. 2 от Конституцията.
Конституционният съд прие, че е допуснато
нарушение на чл. 88, ал. 3 от Конституцията, като не е обнародван актът на НС, но
вместо да прекрати производството и върне
искането, постанови да бъде допуснато до
разглеждане по същество с указание председателят на НС в 30-дневен срок да обнародва акта. При положение, че в срока за
произнасяне актът на НС не бе обнародван
и като се има предвид императивната разпоредба на чл. 17, ал. 2 ЗКС, съдът трябваше
да прекрати производството, но вместо да
стори това, разгледа делото по същество.
Съдът изпадна в противоречие, като прие,
от една страна, че обнародването на акта е
задължително, защото така повелява конституционната уредба, но от друга, че неизпълнението на това изискване не е пречка
да се разгледа искането и провери акта по
същество. Съдът излага съображения, кои
то имплицитно водят до извода, че обнародването не е извършено, за да се осуети
преценката за конституционосъобразност на
акта. Подобна теза е неиздържана, защото
винаги се предполага добросъвестност на
лицата и органите, на които е възложено
да прилагат конституционните разпоредби
и закона. Ако председателят на НС е имал
друго поведение, за да не обнародва акта
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на НС, тогава се поставят в действие парламентарни механизми за реализиране на
неговата и на парламентарното мнозинство
отговорност. Когато необнародването на акта
преследва осуетяване на конституционния
контрол, това не е основание КС на свой
ред да допусне неспазване на разпоредба на
закон (чл. 17, ал. 2 ЗКС), която се основава
и развива конкретни конституционни разпоредби (чл. 88, ал. 3 и чл. 152), за да упражни
правомощието си по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията. Недопустимо е нарушение на
Конституцията или закон да се преодолява
чрез последващо неспазване на правилата.
В случая са възможни и други, при това
основателни, причини за необнародване на
оспорения акт. Парламентарният акт не е
бил обнародван, защото е спорна правната
природа на неприетия при гласуването проект
за решение за прекратяване пълномощията на
народния представител Делян Добрев. Този
проблем е стоял както пред вносителя на
искането, така и пред Конституционния съд,
което е видно и от постановените съдебни
актове, с които се определят актът, подлежащ
на преценка за конституционосъобразност,
и обявеният за противоконституционен акт.
Посочените проблеми не позволяват разглеждането на искането по същество и производството по делото следваше да бъде прекратено,
а искането – върнато на неговия вносител.
Конституционен съдия:
Гроздан Илиев
1078

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г. за обезпечаване на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. в общ размер
49 147,6 хил. лв., разпределени, както следва:
1. разходи/трансфери по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет
съгласно приложение № 1 – 48 868,6 хил. лв.;
2. трансфер за други целеви разходи по
бюджетите на общините съгласно приложение № 2 за одобрените общински проекти по
Грантова схема „Подкрепа на инициативи на
общините, свързани с регионалното измерение
на Българското председателство на Съвета на
ЕС 2018“ – 279,0 хил. лв.
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата 11 366,0 хил. лв. по пореден № 1 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Народното събрание
за 2018 г., както следва:
1. по Функционална област ІІ „Осигуряващи
дейности“, Програма „Материално-техническо
обезпечаване и социално-битово обслужване“ – 10 146,0 хил. лв.;
2. по Функционална област ІІ „Осигуряващи дейности“, Програма „Административно
обслужване“ – 1 200,0 хил. лв.;
3. по Функционална област І „Представителен и ефективен парламент“, Програма
„Парламентарна дипломация“ – 20,0 хил. лв.
Чл. 3. (1) Със сумата 1 430,6 хил. лв. по
пореден № 2 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския
съвет за 2018 г., както следва:
1. по Област „Осигуряване дейността и
организацията на работата на Министерския
съвет“, бюджетна програма „Координация
и мон и т ори н г на хоризон та л н и пол и т ики“ – 60,0 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на управлението на средствата от ЕС“, бюджетна програма
„Координация при управление на средствата
от ЕС“ – 226,4 хил. лв.;
3. по д ру г и бюд же т н и п рог рам и, бю джетна програма „Други дейности и услуги“ – 1 019,0 хил. лв.;
4. по д ру г и бюд же т н и п рог рам и, бю джетна програма „Убежище и бежанци“ –
113,2 хил. лв.;
5. по „Политика в областта на архивното
дело“, бюджетна програма „Национален архивен фонд“ – 12,0 хил. лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. (1) Със сумата 10 150,0 хил. лв. по
пореден № 3 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството за
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 за 2018 г. по „Политика в областта на подготовка и провеждане
на Българското председателство на Съвета на
ЕС 2018 г.“, бюджетна програма „Подготовка
на Българското председателство на Съвета
на ЕС 2018“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 26, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(3) Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
2018 в зависимост от изпълнението на отделните разходи по дейностите по пореден

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

№ 3 от приложение № 1 може да извършва
вътрешнокомпенсирани промени в рамките
на одобрените разходи по ал. 1.
Ч л. 5. (1) Със су мата 8 374,0 х и л. лв.
по пореден № 4 от приложение № 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.,
както следва:
1. по „Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“,
бюд жет на п рог рама „ А дм инис т ри ра не и
осигуряване на дипломатическата служба“ –
1 302,0 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на развитието на
ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма „Управление на задграничните
представителства и подкрепа на българските
граждани в чужбина“ – 7 048,0 хил. лв.;
3. по „Политика в областта на публичната
дипломация“, бюджетна програма „Публични
дейности“ – 24,0 хил. лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 6. (1) Със сумата 3 855,0 хил. лв. по пореден № 5 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
културата за 2018 г. по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
както следва:
1. по бюд жет на п рог рама „Поп ул я ризиране на българската к улт у ра в чу жбина“ – 2 535,0 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Национален
фонд „Култура“ – 1 320,0 хил. лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 7. (1) Със сумата 724,5 хил. лв. по пореден № 6 от приложение № 1 да се увеличат
общо разходите по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г., както следва:
1. по „Политика в областта на устойчивите
и прозрачни публични финанси“, бюджетна
програма „Бюджет и финансово управление“ – 270,5 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавни приходи“ – 346,0 хил. лв.;
3. по „Политика в областта на защитата
на обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране
на пари и финансиране на тероризма“, бюджетна програма „Интегриране на финансовата система във финансовата система на
ЕС“ – 108,0 хил. лв.
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(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 8. (1) Със сумата 2 120,9 хил. лв. по
пореден № 7 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2018 г., както следва:
1. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването
на обществения ред“, бюджетна програма
„Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ сумата – 2 069,1 хил. лв., в т.ч. по показател
„Персонал“ – 522,0 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 51,8 хил. лв.
(2) Със сумата 1 598,9 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 9. (1) Със сумата 457,6 хил. лв. по пореден № 8 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2018 г. по „Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно
енергийно развитие“, програма „Ефективно
функциониране на енергийните предприятия,
инфраструктури и пазари“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 10. (1) Със сумата 197,8 хил. лв. по пореден № 9 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2018 г. по бюджетна
програма „Администрация“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 11. (1) Със сумата 757,0 хил. лв. по пореден № 10 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2018 г. по
бюджетна програма „Администрация“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 12. (1) Със сумата 847,2 хил. лв. по пореден № 11 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
икономиката за 2018 г., както следва:

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

1. по „Политика в областта на ефективното
външноикономическо сътрудничество“, бюджетна програма „Реализация на експортния
потенциал и участие в търговската политика
на ЕС“ – 736,2 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкуренто
способност“, бюджетна програма „Закрила
на обек тите на ин д уст риа лната собственост“ – 111,0 хил. лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 13. (1) Със сумата 145,6 хил. лв. по пореден № 12 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
отбраната за 2018 г. по „Политика „Съюзна и
международна сигурност“ и бюджетна програма „Членство в НАТО и ЕС и международно
сътрудничество“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 14. (1) Със сумата 283,0 хил. лв. по пореден № 13 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2018 г. по бюджетна
програма „Администрация“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 15. (1) Със сумата 668,0 хил. лв. по
пореден № 14 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
по „Политика в областта на равен достъп до
качествено висше образование и развитие
на научния потенциал“, бюджетна програма
„Международен образователен обмен“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 16. (1) Със сумата 840,8 хил. лв. по пореден № 15 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството
на околната среда и водите за 2018 г., както
следва:
1. по „Политика в областта на опазването
и ползването на компонентите на околната
среда“, бюджетна програма „Информиране,
участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите
за контрол“ – 348,0 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 492,8 хил. лв.
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(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 18, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 17. (1) Със сумата 15,0 хил. лв. по пореден № 16 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
туризма за 2018 г. по „Политика в областта на
устойчивото развитие на туризма“, бюджетна
програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество
в областта на туризма“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 18. (1) Със сумата 53,5 хил. лв., в т.ч. по
показател „Персонал“ – 42,7 хил. лв., по пореден № 17 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2018 г. по бюджетна програма „Ефективна
администрация и координация“.
(2) Със сумата 10,8 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 19. (1) Със сумата 809,2 хил. лв. по пореден № 18 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2018 г. по бюджетна програма
„Административно обслужване, медицинска
и психологическа експертиза“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 20. (1) Със сумата 293,4 хил. лв. по пореден № 19 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2018 г. по
бюджетна програма „Администрация“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 21. (1) Със сумата 1 562,0 хил. лв. по
пореден № 20 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2018 г. по „Политика в
областта на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането
на съдебната система“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 22. (1) Със сумата 97,5 хил. лв. по пореден № 21 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Държавна агенция
„Електронно управление“ за 2018 г. по „Поли-
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тика в областта на електронното управление“,
бюджетна програма „Електронно управление,
електронна идентификация и информационна
сигурност“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 49, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 23. (1) Със сумата 134,6 хил. лв. по
пореден № 22 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2018 г.
по „Политика в областта на защитата на националната сигурност“, бюджетна програма
„Национална сигурност“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 24. (1) Със сумата 8,0 хил. лв. по пореден № 23 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Държавната комисия
по сигурността на информацията за 2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 40, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 25. (1) Със сумата 17,0 хил. лв. по пореден № 24 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Комисията за защита
на конкуренцията за 2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 35, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 26. (1) Със сумата 107,0 хил. лв. по
пореден № 25 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Комисията за
защита на личните данни за 2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 30, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 27. (1) Със сумата 10,0 хил. лв. по
пореден № 26 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Комисията
за финансов надзор за 2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 43, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 28. (1) Със сумата 140,0 хил. лв. по
пореден № 27 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Сметната
палата за 2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 29. (1) Със сумата 63,0 хил. лв. по пореден № 28 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на омбудсмана за 2018 г.
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(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 8, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 30. (1) Със сумата 10,9 хил. лв. по пореден № 29 от приложение № 1 да се увеличат
разходите по бюджета на съдебната власт за
Националния институт на правосъдието за
2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 31. (1) Със сумата 1 329,5 хил. лв. по
пореден № 30 от приложение № 1 да се увеличат разходите по бюджета на Националната
служба за охрана за 2018 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 32, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 32. Със сумата по пореден № 31 от
приложение № 1 да се увеличи бюджетното
взаимоотношение на централния бюджет с
бюджета на Българската национална телевизия за 2018 г.
Ч л. 33. Разпореди тели те с бюд жет по
чл. 2 – 31 и генералният директор на Българската национална телевизия да извършат

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

съответните промени по бюджетите си за
2018 г. на базата на фактически извършените
разходи и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 34. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 76 във връзка
с чл. 78, ал. 5, т. 9 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на първостепенните разпоредители с
бюджет, ангажирани с подготовката и провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.,
вк л юч и т ел но к ме т ове т е на с ъ о т ве т н и т е
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1, т. 1

№
по
ред
1.

Получател

Дейности

Народно събрание
(НС) – общо:

11 366 000
СМР – преустройство и реконструкция на зала „Света
София“ в пленарна зала в сградата на НС, площад
„Александър І“, включително надзори
Оборудване на новата пленарна зала
Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

2.

Министерски
съвет – общо:

2.1.

Администрация
на Министерския
съвет

Разходи/
трансфери (в лв.)

10 146 000

1 200 000
20 000
1 430 564

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

60 000

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

226 376

2.2. Комплекс „Бояна“

Основен ремонт на сградата и сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом
№ 2 от Комплекс „Бояна“, доставки на машини,
съоръжения и други по повод ползване на обекта за
целите на Българското председателство на Съвета
на ЕС през 2018 г.

1 000 000

2.3. Държавна агенция
за бежанците

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

113 188
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Разходи/
трансфери (в лв.)

Получател

Дейности

Държавна агенция
„Архиви“

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

12 000

2.5. Институт по публич- Средства за осигуряване на събития от Календара на
на администрация Българското председателство в страната

19 000

2.4.

3.

4.

Министерст во за
Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018, в т.ч.:

10 150 000

Интернет портал; медиамониторинг; закупуване на
програмно време и излъчване; публикуване в медии;
фотографски услуги и видеозаснемане; изработване
на телевизионни, аудио- и интернет клипове и филми,
банери и др.

1 330 000

Осигуряване на хотелско настаняване, изхранване и
транспорт на делегациите; дейност на доброволците;
публични събития, обучения и социологически проучвания и др.

3 280 000

Доставка на интериорно и офис обзавеждане; доставка
и наем на техническо оборудване

250 000

Изработване на промоционални материали (сувенири,
подаръци); материали за външна и вътрешна реклама;
договори за наем на рекламни площи и монтаж и др.

780 000

Осигуряване на акредитационна система за нуждите
на председателството

1 300 000

Преводи от Главна дирекция „Преводи“ към Европейската комисия

3 000 000

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

210 000

Министерство на
външните работи –
общо:

8 374 000

Външно измерение по Комуникационната стратегия и
Културната програма за Българското председателство
Кадрово укрепване на посолствата в трети страни

4.1.

Дипломатически
институт

5.

Министерство на
културата – общо:

2 000 000
350 000

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

86 500

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

3 380 600

Разходи за провеждане на събития в страната; за участие в заседания и работни групи; за обезпечаване на
информационната и комуникационна инфраструктура
на МВнР

1 892 700

Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство

140 200

Средства за организиране на политически и протоколни
мероприятия в дипломатическите мисии в чужбина
по повод на Българското председателство

500 000

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

24 000
3 855 000

Културна програма

3 500 000
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6.

Министерство на
финансите – общо:

6.1.

Министерство на
финансите

6.2. Агенция
„Митници“

6.3.

7.

8.

Национална агенция за приходите

ВЕСТНИК

Дейности
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Разходи/
трансфери (в лв.)

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

40 000

Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство

54 000

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

261 000
724 500

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

23 500

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

446 000

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

86 000

Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство

46 000

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

7 000

Необходими средства за НАП за дневни, квартирни,
визи и билети за командировки в чужбина и извършване на устни и писмени преводи и легализация на
документи

116 000

М и н ис т ер с т во на
вътрешните работи –
общо:

2 120 896

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

175 000

Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство

28 000

Средства за осигуряване на събития, произтичащи от
задълженията на страната като Председател на Съвета
на ЕС, в чужбина

18 000

Допълнителни средства за Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Пожарна без
опасност и защита на населението“ за опазването на
обществения ред и организиране и домакинстване на
редовната среща на главните директори за гражданска
защита на държавите – участнички в Механизма за
гражданска защита на Съюза

1 257 800

М и н ис т ер с т во на Разходи за командировка и издръжка на допълнителвътрешните работи ните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел
(включително гражданска защита)

642 096

Министерство на
енергетиката –
общо:

457 550

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

6 400

Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство

15 700

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

220 830
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Разходи за организиране и провеждане на събития,
логистика и комуникация

9.

Министерство на
здравеопазването –
общо:

Министерство на земеделието, храните
и горите – общо:

214 620

75 600
14 500

107 700
757 000

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство
Средства за осигуряване на събития, произтичащи от
задълженията на страната като Председател на Съвета
на ЕС, в чужбина
Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел
11.

Разходи/
трансфери (в лв.)

197 800

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство
Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел
10.

С Т Р. 1 5

Министерство на
икономиката –
общо:

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство
Средства за осигуряване на събития, произтичащи от
задълженията на страната като Председател на Съвета
на ЕС, в чужбина
Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел
11.1. Патентно ведомство Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната
Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Женева
12. Министерство на
отбраната – общо:
Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство
Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел
13. М и н ис т ер с т в о н а
младежта и спорта –
общо:
Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

78 000
39 000

23 500

616 500
847 240

42 500
75 200

17 800

600 740
6 000
105 000
145 630
59 700
45 000

40 930
283 000

54 000

С Т Р.
№
по
ред

14.

15.

16

ДЪРЖАВЕН
Получател

ВЕСТНИК

Дейности

БРОЙ 13
Разходи/
трансфери (в лв.)

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

129 000

Разходи за провеждането на 6 събития, осигуряване
на материали за конференциите, преводи, пресконференции в страната и чужбина, както и средства за
командировки на председателите на работни групи

100 000

Министерство на
образованието и
науката – общо:

668 000

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

400 000

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

268 000

Министерство на
околната среда и
водите – общо:

840 800

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

94 300

Средства за осигуряване на събития, произтичащи от
задълженията на страната като Председател на Съвета
на ЕС, в чужбина

348 000

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

398 500

16.

Министерство на
туризма – общо:

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

15 000

17.

Министерство на ре- Средства за осигуряване на събития от Календара на
гионалното разви- Българското председателство в страната
тие и благоустройството – общо:

53 500

18.

М и н ис т ер с т в о н а
транспорта, информационните технологии и съобщения
та – общо:

19.

809 200

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

42 000

Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Председателството

43 100

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

724 100

Министерство на
труда и социалната
политика – общо:

293 400

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

88 000

Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство

25 100

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

180 300

БРОЙ 13
№
по
ред
20.

21.

22.

Получател

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Дейности

Министерство на
правосъдието –
общо:

С Т Р. 1 7
Разходи/
трансфери (в лв.)
1 562 000

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

600 000

Средства за организиране на протоколни събития по
линия на българските ведомства в Брюксел по време
на Българското председателство

150 000

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

612 000

Разходи за персонал, за укрепване на административния
капацитет във връзка с осъществяване на ангажиментите по председателството от страна на министерството

200 000

Държавна агенция
„Електронно управ
ление“ – общо:

97 500

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

16 000

Съорганизатор с МТИТС на Конференция „Кибер
предизвикателства“; Провеждане на заседание на Групата за реакция при кибер инциденти; Организиране
на „Аташе трип“ за дипломатическите аташета на
останалите държави – членки в Работна група Е.30
„Хоризонтална група по въпросите на кибернетичното
пространство“, и др.

81 500

Държавна агенция
„Национална
сигурност“

134 644

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

27 000

Разходи за командировка и издръжка на допълнителните временни бройки към ППРБЕС – Брюксел

107 644

23.

Държавна комисия Средства за осигуряване на събития от Календара на
по сигурността на Българското председателство в страната
информацията

8 000

24.

Комисия за защита Средства за осигуряване на събития от Календара на
на конкуренцията Българското председателство в страната

17 000

25.

Комисия за защита
на личните данни

107 000
Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

7 000

Организиране и провеждане на срещи на Работна
група Е.23 DAPIX (Обмен на информация и защита
на личните данни) в страната и в Брюксел

100 000

26.

Комисия за финан- Средства за осигуряване на събития от Календара на
сов надзор
Българското председателство в страната

10 000

27.

Сметна палата

140 000
Организиране на международни конференции с участието на ръководителите на Върховни одитни институции
на ЕС и на Европейската сметна палата

28.

Омбудсман

140 000

63 000
Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

13 000

С Т Р.
№
по
ред

18

ДЪРЖАВЕН
Получател

ВЕСТНИК

БРОЙ 13
Разходи/
трансфери (в лв.)

Дейности
Организиране и провеждане на конференция с участието на европейския омбудсман и омбудсманите на
даржавите – членки на ЕС

29.

Висш съдебен съвет – общо:

10 900

29.1. Национален инсти Средства за осигуряване на събития от Календара на
тут на правосъдието Българското председателство в страната
30.

31.

50 000

Национална служба
за охрана – общо:

10 900
1 329 500

Наемане на автомобили, включително бронирани, и
микробуси; гориво, смазочни материали и други разходи, свързани с председателството

1 325 000

Средства за осигуряване на събития от Календара на
Българското председателство в страната

4 500

Българска национална телевизия –
общо:

2 000 000

Закупуване на техника за разпространяване на картина
и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

1 488 256

Наемане на технически съоръжения, реализаторски
екипи и такси за разпространение

511 744

Общо средства

48 868 624

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 1, т. 2
№
по
ред

Проект

Община

Одобрени
трансфери (в лв.)

1.

Повишаване интереса и информираността на учениците в Монтана
община Монтана за БПСЕС 2018

3000

2.

Традиционният ден на Харманли – 2 май, под знака на Харманли
българското председателство на Съвета на ЕС

3000

3.

БПСЕС, Годината на културното наследство и приносът на Разград
Разград за европейското многообразие

3000

4.

Познаваме Европа – повишаване информираността на граж- Русе
даните на община Русе относно приоритетите на БПСЕС 2018

3000

5.

Община Белица – посланик на малките планински общини Белица
в ЕС в годината на БПСЕС 2018 в „Зимен празник Белица – Семково 2018 г.“

3000

6.

Нашият общ дом Европа

3000

7.

Добре дошли в България – пътуваща фотоизложба на об- Хисаря
редни хлябове и традиционни празници от регион Тракия

3000

8.

Повишаване информираността на гражданите на община Алфатар
Алфатар за ЕС, за същността, ролята и приоритетите на
БПСЕС 2018

3000

9.

Председателството – близо до хората

Стара Загора

3000

10.

Цветовете на Българското председателство

Трявна

3000

11.

Враца – европейският град

Враца

3000

12.

Община Костинброд в Европа – Европа в община Костинброд Костинброд

3000

13.

Младите европейци – активни граждани

3000

„Марица“

Козлодуй

БРОЙ 13
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по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Проект

С Т Р. 1 9
Община

Одобрени
трансфери (в лв.)

14.

Смядово в Европа – традиции и култура

Смядово

3000

15.

Културната идентичност на община Сапарева баня като част Сапарева
от културно-историческото наследство на България и ЕС баня

3000

16.

Европейска подкрепа за красив и привлекателен Златоград Златоград

3000

17.

Крушари – България – Европа

Крушари

3000

18.

Европа на гражданите – празник на гражданите

Павликени

3000

19.

Популяризиране на турлашкото културно наследство в Чупрене
годината на БПСЕС 2018

3000

20.

Заедно в Европа – Великденски турнир по футбол на малки Бяла
врати – община Бяла, в подкрепа на БПСЕС

3000

21.

Щастливи в Европа

Лом

3000

22.

От сърцето на Добричка до хората в Европа

Добричка

3000

23.

НИЕ – инициативата в Европа

Кърджали

3000

24.

Културното наследство на община Ивайловград в контек Ивайловград
ста на БПСЕС

3000

25.

Пови ша ва не на доверие т о на г ра ж да н и т е в БПСЕС Долна
2018 – наша обща кауза
Митрополия

3000

26.

Завръщане в бъдещето – десет години по-късно

Шумен

3000

27.

Европейска щафета

Котел

3000

28.

Младите фермери – възродители на българското село

Тетевен

3000

29.

Културната идентичност на Самоков в духа на културното Самоков
многообразие на единна Европа

3000

30.

„Моята Европа, Европейското председателство – защо и как“ Мирково

3000

31.

11 години Фестивал на средногорската песен в Чавдар – Чавдар
11 години България в Обединена Европа

3000

32.

Маршрут „Европа“ – от Стражица до БПСЕС 2018

3000

33.

Смолян в ЕС – информационен ден за малки и големи – Смолян
да научим повече за БПСЕС 2018

3000

34.

Популяризиране на БПСЕС в община Ямбол

Ямбол

3000

35.

Опознай Европа – седмица на Европа 2018 в община Белене Белене

3000

36.

България – равноправен и надежден пратньор в ЕС през Несебър
погледа на младите

3000

37.

Бъдещето има минало – отбелязване на 150 години от смър- Болярово
тта на Стефан Караджа по време на БПСЕС 2018

3000

38.

Хиляди кукерски хлопки за Българското председателство „Тунджа“

3000

39.

Заедно в първите часове на 2018 г. – годината на БПСЕС

Елена

3000

40.

Граовският фолклор свързва хората в ЕС

Брезник

3000

41.

„Долна баня в Европа“

Долна баня

3000

42.

Повишаване информираността за БПСЕС 2018 в община Чепеларе
Чепеларе

3000

43.

Банско в Европа

3000

44.

Община Копривщица в подкрепа на българското председа- Копривщица
телство на Съвета на ЕС 2018

3000

45.

Моят отпечатък в Българското председателство

3000

Стражица

Банско

Лясковец

С Т Р.

20

№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Проект

БРОЙ 13
Община

Одобрени
трансфери (в лв.)

46.

Ние сме в Европа

Гурково

3000

47.

България – председател на Съвета на ЕС

Девня

3000

48.

Повишаване информираността за Българското председател- Костенец
ство на Съвета на Европейския съюз 2018 в община Костенец

3000

49.

Europe of Youth – предимството да бъдеш информиран

3000

50.

„Европейски уроци на местната общност – измеренията на „Тунджа“
ползите от членството в ЕС за хората от община Тунджа в
контекста на Българското председателство“

3000

51.

Приносът на Първата българска държава за опазване и Каспичан
създаване на европейските културни ценности

3000

52.

Община Гоце Делчев – измеренията на българското евро- Гоце Делчев
пейско членство

3000

53.

Заедно за обединена Европа

3000

54.

Общините от Югозападния регион – част от Обединена Сливница
Европа

3000

55.

Сливница – град в Европа без граници

Сливница

3000

56.

Да нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, „Тунджа“
да поговорим за председателството

3000

57.

Предимството да си част от Европа

Луковит

3000

58.

Заедно за бъдещето на ЕС

Летница

3000

59.

Повишаване информираността на населението на община Никола
Никола Козлево за ЕС и ролята на България като член на ЕС Козлево

3000

60.

Сунгурларската долина и Европейското председателство

Сунгурларе

3000

61.

Децата на Троян, град на 150 години – деца на Европа

Троян

3000

62.

Европа за гражданите на община Горна Оряховица

Горна
Оряховица

3000

63.

Архив на живо

Лом

3000

64.

Правец – част от голямото мултикултурно семейство на ЕС Правец

3000

65.

Ние сме в Европа

Бяла Слатина

3000

66.

Ден на Европа във Ветрино

Ветрино

3000

67.

Европа и столицата на Средногорието – град Пирдоп

Пирдоп

3000

68.

Девин денс фест – под знака на БПСЕС 2018

Девин

3000

69.

Майски дни на културата в община Долни чифлик в под- Долни
крепа на БПСЕС 2018
чифлик

3000

70.

Пътят на община Борово към ЕС

Борово

3000

71.

Община Белово и нейните граждани – част от голямото Белово
европейско семейство

3000

72.

Информираността – ключ към успеха

3000

73.

Младите хора на Трън с идеи за развитието на общината Трън
в духа на БПСЕС 2018

3000

74.

Българските традиции в контекста на БПСЕС

3000

75.

Празникът „Роде мой“ в община Горна Малина под девиза Горна
БПСЕС 2018 „Съединението прави силата“
Малина

3000

76.

Председателството на България в Съвета на Европейския Вълчи дол
съюз – община Вълчи дол

3000

Бургас

Елин Пелин

Кюстендил

„Тунджа“
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77.

Онлайн платформа „Европа е опит, вдъхновение, идеи“

Средец

3000

78.

Община Борован – част от Българското председателство

Борован

3000

79.

Информиране на гражданите на Свищов – визионери на Свищов
ЕС 2018

3000

80.

Ивайловград – врата към Европа

Ивайловград

3000

81.

„Денят на Европа – ден на Златарица“

Златарица

3000

82.

Повишаване информираността на гражданите на община Шабла
Шабла за БПСЕС 2018

3000

83.

„Повишаване информираността на гражданите на община Оряхово
Оряхово за Българското председателство на EC 2018“

3000

84.

Българският фолклор – неделима част от културното мно- Кресна
гообразие на ЕС

3000

85.

Популяризиране на БПСЕС 2018 сред населението на об- Ново село
щина Ново село

3000

86.

Жителите на община Димово – по-информирани относно Димово
БПСЕС 2018

3000

87.

Път сред звездите – 10 години членство в ЕС

3000

88.

Провеждане на информационна кампания в община Брегово Брегово
за повишаване на информираността за ползите и отговорностите на БПСЕС 2018

3000

89.

Бялото злато на Европа

3000

90.

Община Гърмен – международен фолклорен фестивал „Да Гърмен
пеем и танцуваме заедно“

3000

91.

Популяризиране на БПСЕС 2018 в община Сухиндол

3000

92.

Месец на българското председателство на съвета на ЕС Велики
във Велики Преслав
Преслав

3000

93.

Повишаване информираността за българското председател- Сатовча
ство на Съвета на Европейския съюз 2018 в община Сатовча

3000

Кула

Провадия

Сухиндол

Общо средства:

279 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за откриване на филиал в структурата на Националната художествена академия – София, в
гр. Бургас
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Открива филиал в структурата на Националната художествена академия – София, в гр. Бургас за обучение на студенти по специалности от професионално направление
„Изобразително изкуство“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона
за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1103

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 72
ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за удължаване срока на разрешението за
търсене и проучване на суров нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства, в
„Блок 1-12 Кнежа“, разположен в областите
Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико
Търново

БРОЙ 13

Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки,
които индивидуализират площта за търсене и
проучване на суров нефт и природен газ в „Блок
1-12 Кнежа“, разположен в областите Враца,
Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново
Географски координати, Координатна система
„1950 г.“

1

Географска
ширина
43°40′48.001″N

Географска
дължина
23°40′59.816″E

2

43°40′48.013″N

24°06′25.066″E

3

43°38′43.514″N

24°06′25.068″E

4

43°38′43.379″N

24°13′59.816″E

5

43°36′26.823″N

24°13′59.821″E

6

43°36′26.750″N

24°18′08.081″E

7

43°33′55.093″N

24°18′07.901″E

На основание чл. 5, т. 2, чл. 31, ал. 3 и
чл. 32, ал. 3 от Закона за подземните богатства и чл. 2, ал. 4 от договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-12
Кнежа“, българска суша, сключен на 21 юни
2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, и „Проучване и добив на нефт и газ“ – АД, София,
изменен с допълнително споразумение № 1 от
4 април 2016 г., и мотивирано предложение
от министъра на енергетиката

№

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Удължава срока на разрешението за
търсене и проучване на суров нефт и природен газ в „Блок 1-12 Кнежа“, разположен в
областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и
Велико Търново, с 2 (две) години считано от
21 юни 2017 г.
2. Размерът на площта на „Блок 1-12 Кнежа“
се намалява от 1252 кв. км на 1200 кв. км
и се индивидуализира с координатите на
граничните точки, описани в приложението.
3. За срока на удължаването титулярят на
разрешението – „Проучване и добив на нефт
и газ“ – АД, София, се задължава да извърши
търсещи и проучвателни работи по видове и
обеми съгласно одобрена от министъра на
енергетиката работна програма – неразделна част от допълнителното споразумение за
удължаване срока на договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ в „Блок
1-12 Кнежа“, българска суша, сключен на
21 юни 2010 г.
4. Оправомощава министъра на енергетиката
да представлява Министерския съвет при сключването на допълнителното споразумение по
т. 3.
5. Настоящото решение може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок считано от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

8

43°33′53.755″N

24°16′42.378″E

9

43°33′02.717″N

24°16′44.698″E

10

43°32′57.996″N

24°13′28.245″E

11

43°33′15.317″N

24°13′27.441″E

12

43°33′10.256″N

24°09′59.828″E

13

43°29′11.318″N

24°09′59.830″E

14

43°29′11.320″N

24°13′59.829″E

15

43°27′56.878″N

24°13′59.832″E

16

43°28′00.548″N

24°18′15.600″E

17

43°26′25.117″N

24°18′17.023″E

18

43°26′22.353″N

24°13′59.835″E

19

43°23′47.021″N

24°13′59.835″E

20

43°23′47.029″N

24°32′03.379″E

21

43°23′04.419″N

24°32′01.928″E

22

43°23′04.207″N

24°35′49.872″E

23

43°21′45.736″N

24°35′52.422″E

24

43°21′46.006″N

24°40′50.003″E

25

43°25′11.604″N

24°40′50.585″E

26

43°25′13.739″N

24°46′22.596″E

27

43°26′34.297″N

24°46′22.636″E

28

43°26′34.165″N

24°49′02.103″E

29

43°22′40.209″N

24°49′02.887″E

30

43°22′38.649″N

24°43′30.349″E

31

43°20′11.810″N

24°43′30.115″E

32

43°20′14.853″N

24°51′09.869″E

33

43°18′31.712″N

24°51′12.777″E

34

43°18′35.919″N

24°54′42.430″E

35

43°22′03.992″N

24°54′40.695″E

36

43°22′03.708″N

25°02′01.396″E

37

43°17′04.122″N

25°02′01.669″E

38

43°17′05.012″N

24°58′52.671″E

БРОЙ 13
№
39

ДЪРЖАВЕН
Географска
ширина
43°14′27.241″N

Географска
дължина
24°58′51.963″E

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Географска
Географска
ширина
дължина
Концесионна площ на находище „Бутан-юг″
№

40

43°14′27.436″N

25°05′50.514″E

1

43°38′58.552″N

23°42′56.011″E

41

43°17′48.479″N

25°05′45.429″E

2

43°38′57.834″N

23°45′54.455″E

42

43°17′55.490″N

25°21′06.750″E

3

43°38′03.733″N

23°45′54.202″E

43

43°12′25.776″N

25°21′16.802″E

4

43°38′03.803″N

23°42′55.773″E

44

43°12′16.754″N

24°56′46.164″E

5

43°38′58.552″N

23°42′56.011″E

45

43°15′00.564″N

24°56′46.162″E

46

43°14′58.643″N

24°55′00.856″E

1

43°26′18.322″N

24°12′19.868″E
24°12′04.031″E

Концесионна площ на находище „Искър-запад″

47

43°16′06.724″N

24°54′59.946″E

2

43°26′17.943″N

48

43°16′03.664″N

24°50′25.123″E

3

43°26′30.613″N

24°12′03.974″E

49

43°16′46.999″N

24°50′23.595″E

4

43°26′42.117″N

24°12′03.986″E

50

43°16′43.387″N

24°42′14.701″E

5

43°26′42.113″N

24°11′45.929″E

51

43°18′45.393″N

24°42′16.751″E

6

43°26′42.020″N

24°11′26.848″E
24°11′06.614″E

52

43°18′44.934″N

24°37′09.106″E

7

43°26′42.131″N

53

43°19′22.362″N

24°37′08.736″E

8

43°26′50.160″N

24°11′07.457″E

54

43°19′22.622″N

24°28′34.908″E

9

43°26′53.647″N

24°10′50.123″E

55

43°20′30.033″N

24°28′34.907″E

10

43°26′57.685″N

24°10′32.620″E

56

43°20′30.129″N

24°23′38.037″E

11

43°27′02.137″N

24°10′15.968″E

57

43°23′00.101″N

24°23′38.025″E

12

43°27′03.321″N

24°09′58.685″E

58

43°22′59.900″N

24°12′03.837″E

13

43°27′06.050″N

24°09′38.668″E

59

43°26′42.019″N

24°12′03.832″E

14

43°27′10.341″N

24°09′21.701″E

60

43°26′42.017″N

24°08′16.834″E

15

43°27′15.574″N

24°09′04.213″E

61

43°29′03.016″N

24°08′16.831″E

16

43°27′21.351″N

24°08′47.579″E

62

43°29′03.010″N

24°00′01.833″E

17

43°27′24.701″N

24°08′38.245″E

63

43°28′32.011″N

24°00′01.834″E

18

43°27′35.925″N

24°08′44.604″E

64

43°28′32.015″N

23°57′47.833″E

65

43°28′00.015″N

23°57′47.833″E

19

43°27′41.106″N

24°09′00.655″E

66

43°28′00.010″N

23°51′59.833″E

20

43°27′44.034″N

24°09′18.674″E

67

43°31′00.010″N

23°51′59.829″E

68

43°31′00.015″N

24°07′09.828″E

69

43°35′52.765″N

24°07′09.822″E

70

43°35′52.766″N

24°08′38.822″E

71

43°37′30.015″N

24°08′38.819″E

72

43°37′30.011″N

24°01′59.822″E

73

43°38′00.011″N

24°01′59.821″E

74

43°38′00.001″N

23°40′59.820″E

75

43°40′48.001″N

23°40′59.816″E

Площта на „Блок 1-12 К нежа“ не вк лючва
следните концесионни площи:
Концесионна площ на находище „Долни Луковит-запад“

21

43°27′44.558″N

24°09′37.367″E

22

43°27′50.260″N

24°09′52.850″E

23

43°27′55.621″N

24°10′10.242″E

24

43°28′00.614″N

24°10′25.182″E

25

43°28′06.596″N

24°10′41.740″E

26

43°28′12.652″N

24°10′57.232″E

27

43°28′16.589″N

24°11′14.204″E

28

43°28′23.201″N

24°11′13.911″E

29

43°28′24.278″N

24°10′58.133″E

30

43°28′26.693″N

24°10′40.997″E

31

43°28′26.949″N

24°10′22.446″E

32

43°28′28.092″N

24°10′06.224″E

33

43°28′30.546″N

24°09′51.980″E

1

43°32′18.149″N

24°08′41.354″E

34

43°28′37.041″N

24°09′38.778″E

2

43°32′19.259″N

24°09′25.838″E

35

43°28′42.642″N

24°09′31.614″E

3

43°31′46.897″N

24°09′27.360″E

36

43°28′53.960″N

24°09′30.548″E

4

43°31′45.788″N

24°08′42.882″E

37

43°28′52.970″N

24°09′48.065″E

5

43°32′18.149″N

24°08′41.354″E

38

43°28′59.704″N

24°10′00.277″E

С Т Р.
№
39

24

ДЪРЖАВЕН
Географска
ширина
43°29′09.071″N

Географска
дължина
24°10′03.898″E

40

43°29′03.966″N

24°10′17.345″E

41

43°28′58.972″N

24°10′32.923″E

42

43°28′54.643″N

24°10′46.522″E

43

43°28′51.262″N

24°11′02.932″E

44

43°28′49.356″N

24°11′20.924″E

45

43°28′48.049″N

24°11′37.100″E

46

43°28′47.690″N

24°11′55.918″E

47

43°28′49.576″N

24°12′13.660″E

48

43°28′53.213″N

24°12′31.121″E

49

43°28′55.877″N

24°12′48.654″E

50

43°28′58.072″N

24°13′07.782″E

51

43°28′43.661″N

24°13′10.432″E

52

43°28′29.674″N

24°13′12.733″E

53

43°28′15.303″N

24°13′14.493″E

54

43°28′04.734″N

24°13′15.071″E

55

43°27′51.377″N

24°13′15.824″E

56

43°27′39.365″N

24°13′18.291″E

57

43°27′26.313″N

24°13′21.140″E

58

43°27′14.583″N

24°13′10.177″E

59

43°26′58.535″N

24°12′45.622″E

60
1104

43°26′18.322″N

24°12′19.868″E

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-531
от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна
безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения,
свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 78
от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 33 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 16 думите „срещу тях да няма
образу вано наказателно п роизводст во за
умишлено престъпление от общ характер“ и
запетаята след тях се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
1048

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-920 от 2017 г. за условията и
реда за изплащане на обезщетенията по глава
единадесета от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 60 от 2017 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Справките за изплащане на обезщетени ята (приложени я к ъм настоящата
наредба) се изготвят в два екземпляра от
служител на съответното финансово звено
и се проверяват и подписват от главен счетоводител/лице, отговорно за счетоводните
записвани я. Изгот вени те справк и, окомплектувани с всички документи, свързани
с плащането, се предоставят на финансов
контрольор/лице, определено за финансов
контрольор, за извършване на предварителен
контрол за законосъобразност. Така проверените и подписани справки се утвърждават
от съответния ръководител – разпоредител
с бюджет.“
§ 2. Навсякъде в приложенията думите
„ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ се заменят с
„Главен счетоводител/Лице, отговорно за
счетоводните записвания“.
§ 3. Навсякъде в приложенията думите
„Лице, извършило предварителен контрол за
законосъобразност“ се заменят с „Финансов
контрольор/Лице, определено за финансов
контрольор“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
1070

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-10-1
от 29 януари 2018 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности
за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2017 г.; попр.,
бр. 30 и 50 от 2017 г.)
Днес, 29.01.2018 г., на основание чл. 54,
ал. 9 от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) и във връзка с промени в действащото
законодателство: Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
(ДВ, бр. 101 от 2017 г.), наричан по-долу за
краткост „ЗБНЗОК за 2018 г.“, и свое Решение
№ РД-НС-04-2 от 15.01.2018 г. Надзорният съвет
на Националната здравноосигурителна каса

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

(НЗОК) приема изменения и допълнения на
Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2017 г., както следва:
§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 3 след думите „Закона
за бюджета на НЗОК за 2017 г. (ЗБНЗОК за
2017 г.)“ се поставя запетая и се добавя „Закона
за бюджета на НЗОК за 2018 г. (ЗБНЗОК за
2018 г.)“.
§ 2. В Общата част, глава пета „Финансова
рамка на НРД“ се създава чл. 12а:
„Чл. 12а. Годишният размер на средствата
за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за
2018 г. е на обща стойност 2 334 060,7 хил. лв.
за следните видове дейност:
1. първична извънболнична медицинска
помощ – 207 200 хил. лв.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение) – 222 300 хил. лв.;
3. мед и ко -д иа г но с т и ч на дей но с т –
80 000 хил. лв.;
4. болни чна медицинска помощ –
1 824 560,7 хил. лв.“
§ 3. В чл. 25, ал. 4, т. 1 след думите „ЗБНЗОК
за 2017 г.“ се добавя „и ЗБНЗОК за 2018 г.“.
Код

Номенклатура

1

2

С Т Р. 2 5

§ 4. В чл. 174 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Договорените обеми и цени в чл. 175,
176 и 177 обх ва щат дей нос т и т е по реда
на настоящия НРД, извършени в периода
1.04.2017 г. – 30.11.2017 г., подлежащи на заплащане през 2017 г. по ЗБНЗОК за 2017 г.“
2. Създава се нова алинея 4:
„(4) Договорените обеми и цени в чл. 175а,
176а и 177а обхващат дейностите по реда
на настоящия НРД, извършени в периода
1.12.2017 г. – 31.03.2018 г., подлежащи на заплащане през 2018 г. по ЗБНЗОК за 2018 г.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 5. В чл. 175 след думите „Наредба № 2
от 2016 г.“ се поставя запетая и се добавя „извършени в периода 1.04.2017 г. – 30.11.2017 г.“.
§ 6. Създава се чл. 175а:
„Чл. 175а. Националната здравноосигурителна каса закупува следните обеми и
цени за дейностите в ПИМП, включени в
приложение № 1 „Първична извънболнична
медицинска помощ“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г., извършени в периода
1.12.2017 г. – 31.03.2018 г.:
Обем (бр.) Цени (лв.)
3

4

I Капитационно плащане
1. Лица от 0 до 18 години

1 232 824

1,37

2. Лица от 18 до 65 години

3 312 975

1,05

3. Лица над 65 години

1 455 444

1,47

4. Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ
извън обявения работен график на практиката съгласно Наредба № 2
от 2016 г.

6 000 803

0,11

ІІ Дейност по програма „Детско здравеопазване“

837 565

1. Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 г.

191 738

10,50

2. Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 г.

64 593

9,50

3. Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 г.

159 558

9,50

4. Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 г.

148 980

9,00

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

272 696

4,50

III Поставяне на препоръчителни ваксини срещу РМШ и срещу ротавирусните гастроентерити по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ
IV Дейност по програма „Майчино здравеопазване“
V Дейност по диспансерно наблюдение

4,00
1 490

7,00

1 513 746

1. Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване

748 601

9,50

2. Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания

533 433

11,40

3. Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания

231 712

13,30

794 736

12,00

69 113

4,50

VI Профилактични прегледи на лица над 18 г.
VII Имунизации на лица над 18 г.

С Т Р.
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1

2

ВЕСТНИК

БРОЙ 13
Обем (бр.) Цени (лв.)
3

VIII Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони
IX Неблагоприятни условия

4
5 889

5,50

1 581 358 (стойност за
периода)

“
§ 7. В чл. 176 след думите „Наредба № 2 от 2016 г.“ се поставя запетая и се добавя „извършени в периода 1.04.2017 г. – 30.11.2017 г.“.
§ 8. Създава се чл. 176а:
„Чл. 176а. Националната здравноосигурителна каса закупува следните обеми и цени за
дейностите в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1, ал. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 „Комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г., извършени в периода
1.12.2017 г. – 31.03.2018 г.:
Код

Номенклатура

1

2

Обем (бр.) Цени (лв.)
3

4

І Първични посещения

2 307 842

1 Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на
диспансерно наблюдение

1 903 747

20,00

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

322 624

20,00

3 Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“),
изпълняващи процедури

50 983

20,00

4 Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

15 800

20,00

5 Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ

14 688

20,00

ІІ Вторични посещения

1 081 181

1 Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на
диспансерно наблюдение

804 134

9,50

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

230 791

9,50

3 Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“),
изпълняващи процедури

46 256

9,50

ІІІ Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“

13 926

12,00

107 601

12,00

V Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за
развитие на заболяване

161

12,00

VІ Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно
или повече заболявания

222 298

12,50

VІІ Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания

7 692

14,00

370 591

7,00

ІV Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

VІІІ Медицинска експертиза
IX Високоспециализирани дейности
05_31 Локално обезболяване – проводна анестезия
06_11 Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
14_24 Лазертерапия при очни заболявания

219 924
1

7,49

146

28,36

3 572

39,91

21_22 Вземане на биопсичен материал от нос

3

13,38

21_29 Назален провокационен тест с алергени

1

26,22

БРОЙ 13
Код

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура

1

2

21_31 Отстраняване на полипи от носната кухина
22_01 Пункция и аспирация на максиларен синус

С Т Р. 2 7
Обем (бр.) Цени (лв.)
3

4
33

26,75

543

13,05

326

13,05

179

26,75

33_29 Бронхопровокационен тест с метахолин

1

32,10

38_50 Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия
на варикозни възли

1

29,96

39_96 Венозна анестезия

135

19,90

40_11 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

312

13,91

9

16,05

1 662

21,40

28_0 Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
31_48 Ларингостробоскопия; ларингостробография

41_31 Вземане на материал чрез костномозъчна пункция за специализирани
изследвания
45_13 Диагностична горна ендоскопия
45_23 Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

130

21,40

45_24 Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

343

21,40

57_32 Уретроцистоскопия (диагностична)

709

20,12

1

13,91

1

14,98

58_23 Вземане на биопсичен материал от уретра

1

13,91

60_11 Вземане на биопсичен материал от простата

5

13,91

64_11 Вземане на биопсичен материал от пенис

1

13,91

962

13,91

1 614

13,91

57_33 Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
58_0 Уретротомия при стриктура

67_11 Колпоскопия с прицелна биопсия
67_32 Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната
шийка, с изключение на химична каутеризация
68_16 Аспирационна ендометриална биопсия
81_91 Диагностична и терапевтична пункция на стави
82_04 Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
83_13 Вагинотомия
85_0 Инцизия на гръдна (млечна) жлеза
85_11 Вземане на биопсичен материал от гърда
86_3 Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
88_71 Трансфонтанелна ехография
88_72 Ехокардиография

24

8,03

7 278

17,44

335

40,77

4

8,56

184

16,05

272

13,91

3 979

13,91

608

17,44

136 587

22,79

2

28,89

88_73 Ехография на млечна жлеза

987

13,36

88_75 Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

639

17,66

12 609

17,66

88_721 Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода

88_77 Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове;
доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

4 198

17,66

88_98 Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с
трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм

88_79 Ехографско изследване на стави при деца

1

20,33

89_01 Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити

1

26,75

89_04 Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на
еритроцити

1

26,75

С Т Р.
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4

89_06 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

12

26,75

89_07 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна
интервенция с анестезия

1 361

13,38

89_08 Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза
и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом

2

26,75

89_12 Назален провокационен тест с медиатори

1

28,89

12 434

16,05

89_41 Сърдечносъдов тест с натоварване

2 919

20,12

89_50 Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер
мониториране)

4 234

17,44

89_61 Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягяне (Холтер мониториране)

612

17,12

1

12,84

10 123

16,05

116

12,84

93_21 Екстензионна терапия (курс на лечение)

90

12,84

93_27 Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

45

27,82

93_75 Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс
(комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса

478

27,82

76

5,00

3 252

36,06

108

20,33

95_47 Фонетография

1

16,05

96_53 Назален лаваж и обработка

1

18,19

5 165

26,75

Z01_5 Кожноалергично тестване

391

8,03

Z01_5 Тестване за поносимост при прилагане на анестетици

102

9,63

89_14 Електроенцефалография (ЕЕГ)

90_49 Индуциране на храчка и нейната обработка
93_08 Електромиография (ЕМГ)
93_13 Постизометрична релаксация (курс на лечение)

94_35 Сесия за кризисна интервенция
95_12 Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
95_23 Евокирани потенциали

99_88 Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

X Физиотерапия и рехабилитация
1 Първоначален специализиран преглед
2 Група І процедури
3 Група ІІ процедури
4 Група ІІІ процедури
5 Заключителни прегледи по трите групи

2 033 161
92 617

7,00

908 123

1,80

39 816

1,80

900 184

1,80

92 421

9,00

“
§ 9. В чл. 177 след думите „Наредба № 2 от 2016 г.“ се поставя запетая и се добавя „извършени в периода 1.04.2017 г. – 30.11.2017 г.“.
§ 10. Създава се чл. 177а:
„Чл. 177а. Националната здравноосигурителна каса закупува следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква
„Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1, ал. 1
на Наредба № 2 от 2016 г., извършени в периода 1.12.2017 г. – 31.03.2018 г.:
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01 Клинична лаборатория
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3

4

6 048 471

01_01 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече:
хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV,
MCH, MCHC

828 645

1,98

01_03 Скорост на утаяване на еритроцитите

284 080

0,80

01_04 Време на кървене

17 170

1,43

01_05 Протромбиново време

99 586

1,98

7 077

1,98

13 738

1,98

01_08 Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити,
левкоцити, кръв)

295 834

1,00

01_09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване

336 643

0,80

854

2,30

01_11 Глюкоза

514 776

1,43

01_12 Кръвнозахарен профил

110 840

3,85

01_13 Креатинин

456 881

1,43

01_14 Урея

77 014

1,43

01_15 Билирубин – общ

27 320

1,43

01_16 Билирубин – директен

12 385

1,43

01_17 Общ белтък

18 872

1,43

01_18 Албумин

11 921

1,43

01_06 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
01_07 Фибриноген

01_10 Окултни кръвоизливи

01_19 Холестерол

364 970

1,43

01_20 HDL холестерол

376 869

1,43

01_21 Триглицериди

491 663

1,43

01_22 Гликиран хемоглобин

132 055

9,24

01_23 Пикочна киселина

111 333

1,43

01_24 AСАТ

146 674

1,43

01_25 АЛАТ

147 924

1,43

7 455

1,43

01_27 ГГТ

68 367

1,43

01_28 Алкална фосфатаза (АФ)

25 590

1,43

01_29 Алфа-амилаза

11 692

1,43

1 704

1,54

01_31 Натрий и калий

53 413

2,86

01_34 Калций

17 031

1,43

01_35 Фосфати

9 328

1,43

01_36 Желязо

55 604

1,43

01_37 ЖСК

18 750

2,10

01_38 CRP

87 840

3,74

359 198

1,60

81 910

1,98

01_26 Креатинкиназа (КК)

01_30 Липаза

01_39 LDL – холестерол
01_40 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или
автоматично апаратно изследване

С Т Р.
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01_41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

6 677

1,98

02_09 Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

1 673

3,67

02_10 Изследване на ревма фактор (RF)

1 563

3,67

30

6,27

09_02 Общи имуноглобулини IgM

135

9,79

09_01 Криоглобулини
09_03 Общи имуноглобулини IgG

149

9,79

09_04 Общи имуноглобулини IgA

99

9,79

09_05 С3 компонент на комплемента

41

9,79

37

9,79

10_08 fT4

09_06 С4 компонент на комплемента

52 579

10,34

10_09 TSH

133 033

10,34

10_10 PSA

86 865

12,10

10_11 CA-15-3

930

12,10

10_12 СА-19-9

917

12,10

10_13 СА-125

2 700

12,10

10_14 Алфа-фетопротеин

433

12,10

10_15 Бета-хорионгонадотропин

520

12,10

10_16 Карбамазепин
10_17 Валпроева киселина
10_18 Фенитоин
10_19 Дигоксин
10_20 Изследване на урина – микроалбуминурия

32

12,00

275

12,00

2

12,00

2

12,00

40 432

8,00

10_21 Progesteron

2 755

10,34

10_22 LH

3 660

10,34

10_23 FSH

4 604

10,34

10_24 Prolactin

6 957

10,34

10_25 Estradiol

3 269

10,34

10_26 Testosteron

3 831

10,34

10 098

10,34

10_34 Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

10_27 Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Аnti – TPO

520

12,10

10_61 СЕА

647

12,10

2 Клинична микробиология

202 316

02_07 Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или
ELISA, или VDRL, или TPHA, или FTA-ABs).

14 994

3,56

02_09 Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции
и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)

4 991

3,67

02_10

Диагностично изследване за ревматоиден артрит

4 504

3,67

02_11

Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза

426

3,56

02_12 Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli,
Candida, Staphylococcus aureus

15 718

8,00

02_13 Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus,
Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae,
Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas,
Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

39 242

6,00
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02_14 Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae,
Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други
Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

38 323

8,50

02_15 Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus
beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии,
Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др.

1 835

8,50

02_16 Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален
секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus
gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus
(H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.

38 006

8,50

02_17 Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A,
Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae
и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по
Цил-Нилсен за Mycobacterium

4 359

8,50

39 090

5,50

828

3,46

02_19 Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
02_20 Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
04 Медицинска паразитология
04_01 Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
04_02 Серологично изследване за трихинелоза
04_03 Серологично изследване за токсоплазмоза
04_04 Серологично изследване за ехинококоза
05 Вирусология
05_01 Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

29 609
27 188

4,50

100

10,00

1 725

10,00

596

10,00

29 224
11 009

7,71

05_02 Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM,
IgG).

50

10,00

05_03 Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

5

8,16

162

8,50

15 916

8,50

1 877

9,50

205

13,00

05_04 Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
05_05 Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
05_06 Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
05_07 Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус
06 Образна диагностика
06_01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

588 571
10 589

1,49

06_02 Рентгенография на челюстите в специални проекции

194

7,56

06_03 Рентгенография на лицеви кости

781

7,56

20 823

7,56

680

7,56

06_04 Рентгенография на околоносни синуси
06_05 Специални центражи на черепа
06_06 Рентгенография на стернум

227

7,56

06_07 Рентгенография на ребра

4 391

7,56

06_08 Рентгеноскопия на бял дроб

1 108

7,56

06_09 Рентгенография на крайници

1 164

7,56

12 109

7,56

06_11 Рентгенография на стерноклавикуларна става

114

7,56

06_12 Рентгенография на сакроилиачна става

681

7,56

06_10 Рентгенография на длан и пръсти

С Т Р.
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12 340

7,56

1 602

7,56

33 228

7,56

4 246

7,56

06_17 Рентгенография на глезенна става

12 179

7,56

06_18 Рентгенография на стъпало и пръсти

12 713

7,56

06_19 Рентгенография на клавикула

450

7,56

06_20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става

199

7,56

06_21 Рентгенография на скапула

137

7,56

13 644

7,56

06_23 Рентгенография на хумерус

1 183

7,56

06_24 Рентгенография на лакетна става

4 079

7,56

06_14 Рентгенография на бедрена кост
06_15 Рентгенография на колянна става
06_16 Рентгенография на подбедрица

06_22 Рентгенография на раменна става

06_25 Рентгенография на антебрахиум
06_26 Рентгенография на гривнена става
06_28 Рентгенография на череп
06_29 Рентгенография на гръбначни прешлени
06_30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб
06_31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

2 378

7,56

11 263

7,56

1 302

13,77

60 069

13,77

184 804

13,77

469

13,77

5 118

13,77

06_33 Рентгенография на таз

13 108

13,77

06_34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

49 163

13,77

12

21,60

4 240

21,60

181

21,60

1 079

21,60

16 354

76,94

10_02 Ядрено-магнитен резонанс

10 137

225,41

10_03 Мамография на двете млечни жлези

49 462

18,35

4 270

13,77

10_58 Хистеросалпингография

7

21,60

10_59 Интравенозна холангиография

2

21,60

256

21,60

26 036

13,77

06_32 Обзорна рентгенография на корем

06_35 Томография на гръден кош и бял дроб
06_37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
06_38 Рентгеново изследване на тънки черва
06_39 Иригография
10_01 Компютърна аксиална или спирална томография

10_04 Ехография на млечна жлеза

10_60 Венозна урография
10_62 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
07 Обща и клинична патология
07_01 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
07_02 Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
07_03 Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

66 217
21

8,90

4

8,90

50

8,90

07_04 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

2

8,90

07_05 Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

2

8,90

07_06 Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

2

8,90

19

8,90

07_07 Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
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07_08 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

12

8,90

07_09 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски
полови органи

64 533

8,90

07_10 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина

3

8,90

07_11 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

2

8,90

07_12 Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

32

8,90

3

8,90

10_38 Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

07_13 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

39

16,96

10_39 Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

140

16,96

10_40 Хистобиопсично изследване на две проби от простата

12

16,96

10_41 Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

21

16,96

10_42 Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
10_43 Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
10_44 Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
10_45 Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
10_46 Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в
коремната кухина
10_47 Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
10_48 Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс
и хранопровод
10_49 Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
10_50 Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

2

16,96

84

16,96

2

16,96

2

16,96

12

16,96

434

16,96

20

16,96

598

16,96

8

16,96

139

16,96

10_52 Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната
система

2

16,96

10_53 Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

8

16,96

10_54 Хистобиопсично изследване на две проби от става

2

16,96

10_55 Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

3

16,96

10_56 Хистобиопсично изследване на две проби от нос

2

16,96

2

16,96

10_51 Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

10_57 Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
09 Клинична имунология
01_38 Изследване на С-реактивен протеин

689
2

3,74

02_10 Изследване на ревматоиден фактор

11

3,67

09_01 Определяне на криоглобулини

18

6,27

09_02 Определяне на общи имуноглобулини Ig M

79

9,79

09_03 Определяне на общи имуноглобулини Ig G

88

9,79

09_04 Определяне на общи имуноглобулини Ig А

73

9,79

09_05 Определяне на С3 компонент на комплемента

55

9,79

09_06 Определяне на С4 компонент на комплемента

52

9,79

10_05 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен
панел

5

123,20

10_06 Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест

2

32,82

2

47,94

10_08 fT4

10_07 Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

62

10,34

10_09 TSH

76

10,34
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10_27 Определяне на – Anti – TPO
10_29 Определяне на общи Ig E
10_30 Определяне на антинуклеарни антитела в серум
12 Имунохематология

4
2

10,34

50

41,89

112

41,89

15 368

10_35 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

13

11,76

10_36 Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез
аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

56

23,41

10_37 Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас
IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

177

16,35

12_01 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)

10 528

7,06

12_02 Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти
с анти-А и анти-Н

1 431

4,14

12_03 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

165

31,58

12_04 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

161

21,06

12_05 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен
метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен
антиглобулинов серум

2 796

31,58

12_06 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични
тест-реагенти

41

29,23

§ 11. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 175 – 177“ се заменят
с „чл. 175 – 177а“ и в края на изречението се
добавя „и ЗБНЗОК за 2018 г.“.
2. В ал. 2 след думите „ЗБНЗОК за 2017 г.“
се добавя „и ЗБНЗОК за 2018 г.“.
3. В ал. 7 думите „чл. 175, 176 и 177“ се
заменят с „чл. 175 – 177а“.
§ 12. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Методиката по ал. 1 се прилага аналогично и за определяне на стойностите, за които
НЗОК през 2018 г. има финансов капацитет да
закупи дейности по реда на настоящия НРД.“
§ 13. В чл. 180, ал. 2 след думите „ЗБНЗОК
за 2017 г.“ се добавя „и ЗБНЗОК за 2018 г.“.
§ 14. В чл. 204, ал. 1 след думите „чл. 3
ЗБНЗОК з а 2 017 г.“ с е до ба в я „и ч л. 3
ЗБНЗОК за 2018 г.“.
§ 15. В чл. 245 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „ЗБНЗОК за
2017 г.“ се добавя „и § 2, ал. 1 ЗБНЗОК за
2018 г.“.

“
2. В ал. 2 след думите „ЗБНЗОК за 2017 г.“
се добавя „и § 2 ЗБНЗОК за 2018 г.“.
§ 16. В чл. 329 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Договорените обеми и цени в чл. 330,
331 и 332 обх ва щат дей нос т и т е по реда
на настоящия НРД, извършени в периода
1.04.2017 г. – 30.11.2017 г., подлежащи на заплащане през 2017 г. по ЗБНЗОК за 2017 г.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Обемите и цените в чл. 330а, 331а
и 332а обх ва щат дейнос т и т е по реда на
н а с т оя щ и я Н РД , и з в ършен и в пе риод а
1.12.2017 г. – 31.03.2018 г., подлежащи на заплащане през 2018 г. по ЗБНЗОК за 2018 г.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 17. В чл. 330 след думите „Наредба № 2
от 2016 г.“ се добавя „и извършени в периода
1.04.2017 г. – 30.11.2017 г.“.
§ 18. Създава се чл. 330а:
„Чл. 330а. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува следните обеми за
дейностите по КП, посочени по приложение
№ 9 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. и
извършени в периода 1.12.2017 г. – 31.03.2018 г.,
по цени, както следва:
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Клинични пътеки
001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни
грижи при бременност с реализиран риск
003 Оперативни процедури за задържане на бременност
004 Преждевременно прекъсване на бременността

661 783
11 122

390

1 796

800

133

128

0

004.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по
медицински показания до 13 гест. с. включително

2 698

146

004.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по
медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

336

230

005 Раждане

16 714

580

006 Грижи за здраво новородено дете

12 017

160

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

4 516

800

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

1 738

1 200

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

1 166

900

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

1 138

1 300

011 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

260

3 600

012 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

626

1 200

013 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

275

2 000

014 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

216

3 200

015.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно
приложение на сърфактант, независимо от теглото

86

3 300

015.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно
приложение на сърфактант, независимо от теглото

318

5 600

016 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/
остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

3 122

200

017 Инвазивна диагностика при сърдечносъдови заболявания

6 208

750

31

1 320

015 Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на
сърфактант

018 Инвазивна диагностика при сърдечносъдови заболявания с механична
вентилация
019 Постоянна електрокардиостимулация
019.1 Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър

1 230

400

148

1 100

020 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечносъдови заболявания

3 006

3 318

021 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

382

3 318

022 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

2

3 318

023 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

17

3 600

2

370

019.2 Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер

024 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

С Т Р.
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025 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с
инвазивно изследване

7 042

900

026 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с
интервенционално лечение

5 411

3 430

027 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

38

2 750

028 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща
елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

2 852

4 540

029 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
недостатъчност без механична вентилация

32 116

420

030 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
недостатъчност с механична вентилация

165

1 300

031 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

102

4 950

032 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

1 070

462

11 338

345

034 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

127

600

035 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени
сърдечни малформации в детска възраст

8

600

036 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

1 776

700

037 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

99

2 481

038 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

4 994

420

039 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица
над 18-годишна възраст

18 807

450

040.1 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над
18-годишна възраст

2 783

426

040.2 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под
18-годишна възраст

1 172

553

041.1 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната
система при лица над 18 години

658

333

041.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на
дихателната система при лица под 18 години

4 561

400

042.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
при лица над 18 години

4 010

700

042.2 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
при лица под 18 години

23

1 200

033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

040 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък
пристъп

041 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

042 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на
бронхо-белодробната система

043 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

870

280

044 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

1 072

800

045 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система

7 910

600

046 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система в детска възраст

20

1 200

047 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система с механична вентилация

119

1 540
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048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

21 129

545

8 100

431

050 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

17 347

620

051 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

144

2 800

049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

1 015

774

053 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

052 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

95

1 000

054 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

42

5 500

055 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация

1

10 000

056 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви
(ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

27 701

461

057 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални,
спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити
и миелити

766

1 755

058 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС, с начало в детска възраст

183

600

059 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна
нервна система и моторния неврон (ЛАС)

1 012

450

060 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести
на предните рога на гръбначния мозък

88

480

061 Диагностика и лечение на мултипленна склероза

661

533

2 472

300

285

500

064.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

118

500

064.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

2

657

065 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

1

5 000

066 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна
вентилация

3

7 000

256

231

068 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

7 872

600

069 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на гастроинтестиналния тракт

6 941

850

936

1 100

062 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
063 Лечение на епилептичен статус
064 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

067 Диагностика и лечение на паркинсонова болест

070 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит
071 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

4 770

604

072 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

5 035

579

073 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

3 423

1 500

074 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система,
панкреаса и перитонеума

13 046

920

075 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания
(цироза)

3 491

1 000

076 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

4 883

630

1

400

077 Диагностика и лечение на хронични диарии с начало в детската възраст
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078 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет
078.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
078.2 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
079 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

12 881

600

350

506

1 156

341

080 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
080.1 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

764

460

080.2 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

292

600

081.1 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години

106

392

081.2 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години

16

450

1 656

630

274

630

084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

10 389

420

085 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания – новооткрити

643

876

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

3 144

876

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

84

950

087.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

995

883

087.2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

12

950

088.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

1 705

330

088.2 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

49

350

089.1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18
години

1 587

466

089.2 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18
години

79

515

081 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

082 Диагностика на лица с метаболитни нарушения
083 Лечение на лица с метаболитни нарушения

086 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания

087 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

088 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

089 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната
тъкан

090 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания
090.1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

7 276

689

090.2 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

352

730

2 399

472

99

770

093 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции
на кожата

2 162

470

094 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

601

480

095 Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи
еритродермии с генерализиран екзантем

259

389

091 Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания
092 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
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096 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания
и васкулити

113

434

097 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на
вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

4

250

098 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни
болести с диаричен синдром

6 698

572

099 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания,
предавани чрез ухапване от членестоноги

143

472

100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

984

1 100

101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

246

1 277

24

457

7

457

1 616

487

1

1 000

106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години

1 543

500

106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години

1 321

550

1 759

700

108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

1

2 200

109 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест
на Лайел)

3

1 650

102 Диагностика и лечение на паразитози
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения
105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства
и битови отрови

110 Лечение на доказани първични имунодефицити

20

2 163

1 327

125

26

980

113.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието
от периферен и централен тип (диагностична)

86

150

113.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието
от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

6 681

340

111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в
детската възраст
112 Диагностика и лечение на муковисцидоза
113 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства
в равновесието от периферен и централен тип

114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

785

2 134

115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

151

2 284

116 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на
екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни
операции при лица над 18 години

631

10 100

117 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално
инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години

12

10 100

118 Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение

19

18 000

119 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с
много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение

776

13 500

120 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна
операция

257

14 500

121 Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица над 18 години

291

3 450
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122 Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

15

4 500

123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и
клоновете им

2 165

3 500

124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

1 946

1 919

125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

163

1 709

126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни
със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации
и симпатектомии)

699

1 100

127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност
128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ
130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем
и сложност
131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
132 Кератопластика

2 622

475

1

330

165

333

1 654

300

423

410

173

1 000

133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото
и неперфоративни травми

5 030

273

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

1 696

249

135 Опративно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и
травми, засягащи задния очен сегмент

989

700

136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и
гърлото с много голям обем и сложност

552

2 950

137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и
гърлото с голям обем и сложност

2 462

1 500

138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и
гърлото със среден обем и сложност

4 298

650

139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

1 457

450

140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

616

150

141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания
на пикочния мехур

1 633

800

11

5 000

142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

1 022

1 000

144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия
на простатната жлеза и нейните усложнения

143 Трансуретрална простатектомия

245

1 200

145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

6 511

774

146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата
система

137

2 500

4 233

500

148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем
и сложност

189

2 600

149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем
и сложност

359

1 160

47

612

147 Оперативни процедури върху мъжка полова система

150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
151 Реконструктивни операции в урологията
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

170

1 000

5 196

450

151

1 000
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154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям
обем и сложност

1 229

2 300

155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и
сложност

510

942

156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
157 Радикална простатектомия
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

68

3 200

170

2 500

8 100

500

789

700

1 924

1 024

383

1 055

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

2 295

711

163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

8 467

277

164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на
урината при жената

485

806

165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

3 498

408

166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

34

605

167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция
или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи.
Тазова екзентерация

359

1 700

168 Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия

160 Нерадикално отстраняване на матката
161 Радикално отстраняване на женски полови органи

122

8 000

169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели
до шок

38

1 109

170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до
шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

4

6 800

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

830

2 700

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

10

2 900

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

75

1 621

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

8

1 621

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

3 329

2 453

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

45

2 600

177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и
сложност, при лица над 18 години

878

939

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

12

1 000

1 281

558

94

624

179 Оперативни процедури върху апендикс
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

4 933

426

182 Оперативни процедури при хернии

5 160

574

183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

1 185

601
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184 Конвенционална холецистектомия
185 Лапароскопска холецистектомия

329

1 127

1 559

880

186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

552

2 138

187 Оперативни процедури върху черен дроб

452

3 000

40

1 355

189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям
и много голям обем и сложност

276

4 500

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

20

1 720

54

1 000

188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

191 Оперативни процедури върху далака
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

3

1 500

192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдовореконструктивни операции

2 381

1 200

193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии
Tis 1-4 N 0-2 M0-1

1 361

1 100

194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

1 374

200

195 Оперативно лечение при остър перитонит

1 437

2 000

62

1 375

197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания

196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

7 610

714

198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките
и костни тъкани

2 048

2 000

199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

1 435

550

199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени ново
образувания

2 339

305

200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания
след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания
и последици от травми и изгаряния

44

554

201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с
голям и много голям обем и сложност

287

900

202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези,
със среден обем и сложност

434

700

25

1 500

204 Тежка черепномозъчна травма – оперативно лечение

154

3 300

199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания

203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
205 Тежка черепномозъчна травма – консервативно поведение

138

1 330

206 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии
(невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

945

3 550

207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

306

2 300

4 008

384

209 Хирургично лечение при травма на главата

309

1 052

210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

705

800

211 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и
много голям обем и сложност

767

2 300

212 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с малък и
среден обем и сложност

886

1 819

208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепномозъчни
травми
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213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра
и гръдна стена

607

2 500

214 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване
на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни
болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация

120

3 000

215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и
гръдна стена, без онкологични заболявания

708

1 550

216 Спешни състояния в гръдната хирургия

646

450

217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния
крайник

6 053

2 050

217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става

496

4 700

217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации
на таза, горни и долни крайници

112

5 350

217 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на
таза и долния крайник

218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

3 287

1 257

219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем
и сложност

5 730

910

220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

3 496

1 000

221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

563

1 326

222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния
крайник

4 154

460

184

660

224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18
години

10

1 200

225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям
обем и сложност

207

1 000

226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и
сложност

297

705

227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем
и сложност

3 256

863

228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето
и шията

1 966

420

229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

1 595

300

230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната
област

56

714

288

803

232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 до 10 % при възрастни
и до 3% при деца

59

350

233 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 %
от телесната повърхност, с хирургични интервенции

885

3 030

234 Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната
повърхност, с хирургични интервенции

52

9 000

235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

108

400

236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата
и подкожната тъкан

806

1 700

223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цени (лв.)

1

2

3

4

237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

562

883

238 Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия

30

7 000

239 Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област

49

10 000

240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на
злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения

26 489

470

241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния
отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ

10 250

400

241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния
отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР

883

600

241 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния
отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания

242 Диагностика и лечение на левкемии

3 391

850

243 Диагностика и лечение на лимфоми

3 539

665

244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

6 590

570

245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онко-хематологични заболявания, възникнали в детска възраст

591

880

246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности

1 158

665

64

327

247 Брахитерапия с ниски активности
248 Конвенционална телегаматерапия

143

640

249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със
закрити източници

257

1 100

250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания, 3 дни престой без лъчехимиотерапия

1 959

1 850

250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания, 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без
нощувка

1 039

3 700

251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания, престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури

825

2 700

251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания, 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури
без нощувка

1 266

5 400

214

4 500

15

9 000

250 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания

251 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

252 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
252.2 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботизирана с кибер нож

6 285

51

254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий
на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми
за здравето **

253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания *

371

360

255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на
миокарда и след сърдечни интервенции **

56

360

256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни
интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни
проблеми за здравето **

291

400
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цени (лв.)

1

2

3

4

257 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при
персистиращо/хронично/вегетативно състояние

26

100

258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна
нервна система

167

330

259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна
нервна система

86

353

260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

1 570

595

261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

30

353

262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна
система

4 408

482

263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна
нервна система

12 875

330

264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт
на миокарда и след оперативни интервенции

294

482

265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

29 058

330

24

285

382

100

266 Речева рехабилитация след ларингектомия
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

(2) Обемите за КП № 253 и КП № 257 са в брой леглодни. Обемите за КП № 254, КП № 255,
КП № 256 и КП № 260 са в брой случаи, като цената е за 10 леглодни.
(3) За случай по КП, отчетен като АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП …“
по приложение № 11 на Наредба № 2 от 2016 г., се заплаща 80 % от цената на съответната
КП, с изключение на КП № 240, 241, 242, 243 и 245, за които се заплаща 60 % от цената на
съответната КП.
(4) За случай по КП № 16, 17, 19.1, 20, 25, 27 или 33, отчетен като АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП …“ по приложение № 11 на Наредба № 2 от 2016 г., се заплаща
цената на съответната КП № 16, 17, 19.1, 20, 25, 27 или 33.
(5) Обемите по ал. 1 се разпределят със съответните стойности на изпълнителите на болнична медицинска помощ, като им се предоставят по сключените договори до 31.03.2018 г.“
§ 19. Създава се чл. 331а:
„Чл. 331а. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува следните обеми за дейностите
по КПр, посочени по приложение № 8 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. и извършени
в периода 1.12.2017 г. – 31.03.2018 г., по цени, както следва:
Код

Номенклатура

1

2
Клинични процедури
01 Диализно лечение при остри състояния

Обем (бр.) Цени (лв.)
3

4

73 227
3 431

144

466

100

03 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична
вентилация и/или парентерално хранене

43 637

426

04 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична
вентилация и/или парентерално хранене

25 693

155

02 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане

(2) Обемите по ал. 1 се разпределят със съответните стойности на изпълнителите на болнична медицинска помощ, като им се предоставят по сключените договори до 31.03.2018 г.“
§ 20. Създава се чл. 332а:
„Чл. 332а. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува следните обеми за дейностите
по АПр, посочени по приложение № 7 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г. и извършени
в периода 1.12.2017 г. – 31.03.2018 г., по цени, както следва:
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Номенклатура

Обем (бр.)

Цени (лв.)

2

3

4

1
Амбулаторни процедури
01 Хрониохемодиализа
02 Перитонеална диализа с апарат

381 827
189 846

144

5 786

130

11 956

93

04 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение
и химиотерапия

234

182

05 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания

31 146

50

06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания

29 841

150

07 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания

35 664

130

08 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно
лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална
химиотерапия

865

250

09 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза

1

45

10 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация

1

160

03 Перитонеална диализа без апарат

11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

1 104

91

12 Бъбречнокаменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

2 974

266

13 Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

534

154

14 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания
на хипофизата и надбъбрека

378

210

15 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

32

150

524

32

16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис
17 Диагностика и лечение на еритродермии
18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
19 Оперативно отстраняване на катаракта
20 Хирургично лечение на глаукома

340

26

2 220

250

12 584

360

607

390

21 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден
обем и сложност

4 701

150

22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

3 431

193

23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

1 204

256

1

144

24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната
система

39

58

26 Амбулаторни хирургични процедури

25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

3 542

90

27 Специфични изследвания при хематологични заболявания

1 113

250

1

25

388

100

1

24

17

50

28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене
30 Напасване на протеза на горен или долен крайник
31 Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система
32 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор

540

50

33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

322

12

34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

580

120

4 035

70

35 Сцинтиграфски изследвания
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Номенклатура

Обем (бр.)

Цени (лв.)

2

3

4

36 Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/
КТ) (РЕТ/СТ)

4 568

2 000

37 Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография – SPECT/CT на хибриден скенер

1 635

350

38 Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния
отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО

25 279

22

39 Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит

5

150

40 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза

1

90

41 Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза

1

90

3 786

90

42 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии

(2) Обемите по ал. 1 се разпределят със
съответните стойности на изпълнителите на
болнична медицинска помощ, като им се предоставят по сключените договори до 31.03.2018 г.“
§ 21. В чл. 333 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 330, 331 и 332“ са
заменят с „чл. 330 – 332а“ и в края на изречението се добавя „и ЗБНЗОК за 2018 г.“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 4, ал. 5 ЗБНЗОК
за 2017 г.“ се добавя „и чл. 4, ал. 5 ЗБНЗОК
за 2018 г.“.
3. В ал. 8 думите „чл. 330 – 332“ са заменят
с „чл. 330 – 332а“.
§ 22. В чл. 334 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Методиката по ал. 1 се прилага аналогично и за определяне на стойностите, за които
НЗОК през 2018 г. има финансов капацитет да
закупи дейности по реда на настоящия НРД.“
§ 23. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „§ 2, ал. 1
ЗБНЗОК за 2017 г.“ се добавя „и § 2, ал. 1
ЗБНЗОК за 2018 г.“.
2. В ал. 1, т. 3 след думите „§ 8, ал. 1
ЗБНЗОК за 2017 г.“ се добавя „и § 9, ал. 1
ЗБНЗОК за 2018 г.“.
3. В ал. 2 след думите „§ 2 ЗБНЗОК за
2017 г.“ се добавя „и § 2 ЗБНЗОК за 2018 г.“.
4. В ал. 3 след думите „§ 8, ал. 3 ЗБНЗОК
за 2017 г.“ се добавя „и § 9, ал. 3 ЗБНЗОК за
2018 г.“.
§ 24. В чл. 351, ал. 12 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква „г“ след думите „§ 2 или 8
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗБНЗОК за 2017 г.“ се добавя „и § 2 или 9
ЗБНЗОК за 2018 г.“.
2. Точка 7 се отменя.
§ 25. Създава се чл. 355а:

„Чл. 355а. (1) Съгласно чл. 4 ЗБНЗОК за
2018 г. НС на НЗОК утвърждава за всяка
РЗОК обща годишна стойност на разходите за
здравноосигурителни плащания за заплащане
на изпълнителите на БМП, разпределена по
месеци за заплащане през бюджетната 2018 г.
за периодите на извършване на дейността (м.
декември 2017 г. – м. март 2018 г.).
(2) Стойностите по ал. 1 не се отнасят за
дейностите, оказани на лица по чл. 335, ал. 1,
т. 2, 3 и 4 от НРД.
(3) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава
стойности на разходите за здравноосигурителни плащания за всяка РЗОК и по изпълнители на БМП, разпределена по месеци, по
предложение на директорите на РЗОК.
(4) Директорът на РЗОК сключва договори с изпълнителите на БМП за закупуване
на видове медицински дейности в рамките
на утвърдените по ал. 3 стойности. За всеки
изпълнител в приложение № 2 към договора
с НЗОК съгласно чл. 25, ал. 4, т. 2 от НРД
се определя месечна стойност по видове дейности при условията и по реда на правилата
по чл. 4, ал. 4 ЗБНЗОК за 2018 г.
(5) Районната здравноосигурителна каса
текущо анализира постъпващата информация
по чл. 351 от НРД и ежеседмично информира изпълнителите на БМП за достигнатото
изп ъ л нен ие на мес еч н и т е с т ой нос т и по
приложение № 2 от индивидуалния договор
с НЗОК.
(6) В случай на констатирана от РЗОК при
анализа по ал. 5 тенденция за изпреварващо
достигане от конкретен изпълнител на определената месечна стойност по приложение
№ 2 РЗОК извършва внезапен контрол.
(7) Стойностите по финансовоотчетните
документи по чл. 352, 353 и 354 от НРД не
следва да надвишават размера на определените
месечни стойности по приложение № 2 на
индивидуалните договори на изпълнителите.
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(8) За прилагане на ал. 7 в месечните известия по чл. 351, ал. 10 от НРД се посочват
дейностите, отхвърлени поради надвишаване
на стойностите за съответния месец в приложение № 2 към сключените от изпълнителите
на БМП договори.
(9) Дейностите по ал. 8 се определят по
реда на последно извършена по време дейност.
Клинични процедури и АПр се определят по
ал. 8 за целия случай на лечение на пациента.
(10) Когато дейността по КП и/или АПр
е определена по ал. 8, приложените по нея
медицински изделия също се определят в
месечните известия по чл. 351, ал. 10 от НРД
като отхвърлени поради надвишаване на
стойностите за съответния месец.
(11) В случай че след заплащане на отчетената месечна дейност се установи недостигане
от конкретен изпълнител на определените
месечни стойности по приложение № 2, в
него се отразяват стойностите на заплатената
за месеца дейност. Изпълнителят на БМП
може да прехвърля икономията на средства
в рамките на общия размер на определените
стойности по приложение № 2 към договорите
си за периода по т. 8.
(12) Услови ята и редът за определ яне
н а ме с еч н и с т ой но с т и н а р а з ход и т е з а
дейностите по ск лючените договори с изпълнителите на БМП и на ниво Районна
здравноосигурителна каса се регламентират
от Надзорни я съвет на НЗОК с правила по
чл. 4 ЗБНЗОК за 2018 г.
(13) Районната здравноосигурителна каса
извършва ежемесечен анализ на използваемостта на леглата в дни по специалности и
нива на компетентност. Анализът се извършва
на данните за всички отчетени в ежедневните
отчети хоспитализации за даден месец.
(14) В случай на констатирана от РЗОК
при анализа използваемост на леглата в дни,
надвишаваща броя на дните в дадения месец,
РЗОК извършва контрол преди заплащане
на цялата дейност по дадената специалност,
осъществена в структури с определено ниво
на компетентност.
(15) Директорът на РЗОК представя ежемесечни доклади на Надзорния съвет на НЗОК
за резултатите от извършения контрол по ал. 6
и 14 на изпълнителите на БМП, надвишили
определените им стойности по ал. 3.
(16) Директорът на РЗОК може да внесе
предложение до Надзорния съвет на НЗОК
за коригиране на определените стойности в
приложение № 2 по договорите с изпълни-
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телите на БМП на основание получено от
конкретен изпълнител на БМП мотивирано
предложение, водещо до промяна на определените стойности по т. 9 в края на периода
по ал. 1, при наличие на неусвоени средства
на ниво РЗОК. Предложенията се внасят с
доклад за всеки отделен изпълнител на БМП,
включващ:
1. конкретните обстоятелства, довели до
необходимост от промяна;
2. резултата от текущите проверки на РЗОК
при констатирана тенденция на нарастване
на разходите на ниво лечебно заведение, отделение/клиника.
(17) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава корекции по стойностите на разходите
за БМП на РЗОК в съответствие с парамет
рите на средствата по бюджета на НЗОК за
здравноосигурителни плащания за БМП на
национално ниво.“
§ 26. В Специалната част, глава деветнадесета „Болнична помощ“, заглавието на
раздел Х се изменя така: „Документация и
документооборот за изпълнители на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни
процедури и клинични процедури“.
§ 27. В чл. 371, т. 5 след думите „лица по
§ 2 или на лица по § 8, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗБНЗОК за
2017 г.“ се добавя „или на лица по § 2 или по
§ 9 ЗБНЗОК за 2018 г.“.
§ 28. В § 1 на допълнителната разпоредба,
т. 1 се правят следните допълнения:
1. В буква „б“ след думите „§ 2, ал. 1
ЗБНЗОК за 2017 г.“ се добавя „и § 2, ал. 1
ЗБНЗОК за 2018 г.“.
2. В буква „в“ след думите „§ 8, ал. 1
ЗБНЗОК за 2017 г.“ се добавя „и § 9, ал. 1
ЗБНЗОК за 2018 г.“.
§ 29. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 25а:
„§ 25а. В изпълнение на чл. 178 и 333 от
НРД и във връзка с чл. 55а ЗЗО в съответствие
с изпълнението на здравноосигурителните
плащания за медицинска помощ през 2017 г.
във връзка с получените средства по преизпълнение на приходите на основание § 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗБНЗОК за 2017 г. разпределените средства
от резерв, включително за непредвидени и
неотложни разходи и вътрешнокомпенсирани
промени по разходите на НЗОК:
1. Национа лната зд равноосиг у ри телна
каса закупува обеми дейности, включени в
приложение № 1 „Първична извънболнична
медицинска помощ“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г. през 2017 г., както следва:

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

I Капитационно плащане
1 Лица от 0 до 18 години

1 226 449

2 Лица от 18 до 65 години

3 302 270

3 Лица над 65 години

1 457 681

4 Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката съгласно Наредба № 2 от 2016 г.

5 986 180

ІІ Дейност по програма „Детско здравеопазване“

2 849 346

1 Профилактични преглед за лица от 0 до 1 година

576 780

2 Профилактични преглед за лица от 1 до 2 години

194 324

3 Профилактични преглед за лица от 2 до 7 години

509 701

4 Профилактични преглед за лица от 7 до 18 години

641 195

5 Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 години

927 346

III Поставяне на препоръчетелни ваксини срещу РМШ и срещу ротавирусните гастроентерити по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ

0

IV Дейност по програма „Майчино здравеопазване“

4 630

V Дейност по диспансерно наблюдение

4 443 449

1. Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване

2 192 895

2. Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания

1 508 458

3. Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания
VI Профилактични прегледи на лица над 18 години
VII Имунизации на лица над 18 години

742 096
2 327 583
213 454

VIII Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони

21 676

IX Неблагоприятни условия

0

2. Националната здравноосигурителна каса закупува обеми дейности, включени в приложение № 2 към чл. 1, ал. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение
№ 6 към чл. 1, ал. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ на Наредба № 2 от
2016 г. през 2017 г., както следва:
Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

І

Първични посещения

6 954 454

1

Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

5 784 487

2

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

915 585

3

Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

164 331

4

Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

44 962

5

Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ

45 089

ІІ

Вторични посещения

3 158 238

1

Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

2 348 280

2

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

660 947

3

Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

149 011

С Т Р.
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

ІІІ

Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 години от лекар-специалист с придобита
специалност по „Педиатрия“

ІV

Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

44 715
329 826

V

Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години с рискови фактори за развитие
на заболяване

450

VІ

Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече
заболявания

688 923

VІІ

Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания

22 419

VІІІ
IX

Медицинска експертиза
Високоспециализирани дейности

1 109 876
730 386

05_31

Локално обезболяване – проводна анестезия

06_11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

14_24

Лазертерапия при очни заболявания

21_22

Вземане на биопсичен материал от нос

20

21_29

Назален провокационен тест с алергени

0

21_31

Отстраняване на полипи от носната кухина

88

22_01

Пункция и аспирация на максиларен синус

1 539

28_0

4
520
11 427

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

982

31_48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

583

33_29

Бронхопровокационен тест с метахолин

0

38_50

Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни
възли

0

39_96

Венозна анестезия

386

40_11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

832

41_31

Вземане на материал чрез костномозъчна пункция за специализирани изследвания

45_13

Диагностична горна ендоскопия

45_23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

330

45_24

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

941

57_32

Уретроцистоскопия (диагностична)

57_33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

0

Уретротомия при стриктура

3

58_23

Вземане на биопсичен материал от уретра

0

60_11

Вземане на биопсичен материал от простата

64_11

Вземане на биопсичен материал от пенис

58_0

29
4 617

2 163

12
0

67_11

Колпоскопия с прицелна биопсия

2 749

67_32

Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с
изключение на химична каутеризация

4 715

68_16

Аспирационна ендометриална биопсия

81_91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

82_04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

83_13

Вагинотомия

85_0

Инцизия на гръдна (млечна) жлеза

66
22 457
1 008
8
829
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

85_11
86_3

Вземане на биопсичен материал от гърда
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

88_71

Трансфонтанелна ехография

88_72

Ехокардиография

88_721

Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода

941
12 379
1 889
466 394
5

88_73

Ехография на млечна жлеза

3 386

88_75

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

2 024

88_77

Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова
сонография на съдовете на щитовидната жлеза

40 868

88_79

Ехографско изследване на стави при деца

13 374

88_98

Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм

0

89_01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно
маркирани тромбоцити

0

89_04

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно
маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити

0

89_06

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

36

89_07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция
с анестезия

4 159

89_08

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза и определяне
на група прогностичен риск при пациент с лимфом

6

89_12

Назален провокационен тест с медиатори

5

89_14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

89_41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

89_50

Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)

89_61

Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер мониториране)

90_49

Индуциране на храчка и нейната обработка

93_08

Електромиография (ЕМГ)

93_13

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

309

93_21

Екстензионна терапия (курс на лечение)

228

93_27

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

105

93_75

Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс (комплекс
дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса

94_35

Сесия за кризисна интервенция

95_12

Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото

95_23

Евокирани потенциали

95_47

Фонетография

0

96_53

Назален лаваж и обработка

0

99_88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

Z01_5

Кожно-алергично тестване

Z01_5

Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

38 317
8 651
13 541
1 831
0
34 989

1 459
234
10 413
308

16 703
1 261
263
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

X

Физиотерапия и рехабилитация

7 022 452

1

Първоначален специализиран преглед

2

Група І процедури

3

Група ІІ процедури

4

Група ІІІ процедури

5

Заключителни прегледи по трите групи

320 518
3 184 685
132 005
3 065 689
319 555

3. Националната здравноосигурителна каса закупува обеми дейности за специализирани и
високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба
№ 2 от 2016 г. през 2017 г., както следва:
Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

01 Клинична лаборатория
01_01 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин,
еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
01_03 Скорост на утаяване на еритроцитите
01_04 Време на кървене
01_05 Протромбиново време

18 515 518
2 499 677
805 217
51 768
300 889

01_06 Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

21 069

01_07 Фибриноген

41 184

01_08 Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
01_09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване
01_10 Окултни кръвоизливи
01_11 Глюкоза
01_12 Кръвно-захарен профил
01_13 Креатинин
01_14 Урея

883 264
1 000 414
2 447
1 554 972
340 472
1 437 588
228 800

01_15 Билирубин – общ

78 665

01_16 Билирубин – директен

35 961

01_17 Общ белтък

57 216

01_18 Албумин

37 153

01_19 Холестерол

1 134 202

01_20 HDL-холестерол

1 225 281

01_21 Триглицериди

1 535 644

01_22 Гликиран хемоглобин

415 475

01_23 Пикочна киселина

360 012

01_24 AСАТ

431 377

01_25 АЛАТ

435 445

01_26 Креатинкиназа (КК)
01_27 ГГТ

21 312
203 081

01_28 Алкална фосфатаза (АФ)

76 213

01_29 Алфа-амилаза

34 398
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Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

01_30 Липаза
01_31 Натрий и калий

5 139
165 314

01_34 Калций

54 377

01_35 Фосфати

29 411

01_36 Желязо

179 500

01_37 ЖСК
01_38 CRP
01_39 LDL-холестерол
01_40 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично
апаратно изследване
01_41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

60 174
250 944
1 129 095
226 344
20 000

02_09 Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови
инфекции)

5 402

02_10 Изследване на ревма фактор (RF)

5 726

09_01 Криоглобулини

58

09_02 Общи имуноглобулини IgM

551

09_03 Общи имуноглобулини IgG

622

09_04 Общи имуноглобулини IgA

484

09_05 С3 компонент на комплемента

124

09_06 С4 компонент на комплемента

109

10_08 fT4

165 892

10_09 TSH

423 371

10_10 PSA

273 138

10_11 CA-15-3

3 081

10_12 СА-19-9

2 897

10_13 СА-125

8 548

10_14 Алфа-фетопротеин

1 210

10_15 Бета-хорионгонадотропин

1 423

10_16 Карбамазепин
10_17 Валпроева киселина

92
710

10_18 Фенитоин

1

10_19 Дигоксин

6

10_20 Изследване на урина – микроалбуминурия
10_21 Progesteron

143 464
8 096

10_22 LH

10 625

10_23 FSH

13 480

10_24 Prolactin

21 079

10_25 Estradiol

9 544

10_26 Testosteron

11 201

10_27 Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti-TPO

31 283

10_34 Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

1 799

10_61 СЕА

2 008

С Т Р.
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1

2

3

02 Клинична микробиология

607 168

02_07 Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или
VDRL или TPHA или FTA-ABs)

41 810

02_09 Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)

14 772

02_10

Диагностично изследване за ревматоиден артрит

13 491

02_11

Диагностично изследване на инфекциозна мононуклеоза

1 141

02_12 Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат
по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus

67 698

02_13 Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia,
Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-)
неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S.
aureus, S. saprophyticus)

118 529

02_14 Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus betahaemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички
(C. albicans) и др.

112 091

02_15 Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам
и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A),
Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans)
и др.

5 566

02_16 Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет –
изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus
(S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C.
albicans), Corynebacterium и др.

103 220

02_17 Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на
Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S.
aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium

12 510

02_19 Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
02_20 Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
04 Медицинска паразитология
04_01 Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
04_02 Серологично изследване за трихинелоза

113 941
2 399
138 389
131 766
181

04_03 Серологично изследване за токсоплазмоза

4 652

04_04 Серологично изследване за ехинококоза

1 790

05 Вирусология
05_01 Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
05_02 Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG)

82 652
31 321
200

05_03 Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

18

05_04 Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

489

05_05 Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
05_06 Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
05_07 Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус
06 Образна диагностика
06_01 Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
06_02 Рентгенография на челюстите в специални проекции
06_03 Рентгенография на лицеви кости

44 728
5 288
608
1 620 059
28 330
506
2 254
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06_04 Рентгенография на околоносни синуси
06_05 Специални центражи на черепа
06_06 Рентгенография на стернум
06_07 Рентгенография на ребра

49 886
1 997
704
12 264

06_08 Рентгеноскопия на бял дроб

2 120

06_09 Рентгенография на крайници

3 443

06_10 Рентгенография на длан и пръсти
06_11 Рентгенография на стерноклавикуларна става
06_12 Рентгенография на сакроилиачна става
06_13 Рентгенография на тазобедрена става
06_14 Рентгенография на бедрена кост
06_15 Рентгенография на колянна става

35 893
414
2 082
40 254
4 715
110 845

06_16 Рентгенография на подбедрица

13 447

06_17 Рентгенография на глезенна става

37 524

06_18 Рентгенография на стъпало и пръсти

47 173

06_19 Рентгенография на клавикула
06_20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става
06_21 Рентгенография на скапула
06_22 Рентгенография на раменна става
06_23 Рентгенография на хумерус

1 460
563
398
36 960
3 188

06_24 Рентгенография на лакетна става

12 079

06_25 Рентгенография на антебрахиум

7 342

06_26 Рентгенография на гривнена става
06_28 Рентгенография на череп

29 596
3 759

06_29 Рентгенография на гръбначни прешлени

189 777

06_30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб

391 259

06_31 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
06_32 Обзорна рентгенография на корем
06_33 Рентгенография на таз
06_34 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
06_35 Томография на гръден кош и бял дроб
06_37 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
06_38 Рентгеново изследване на тънки черва
06_39 Иригография

1 211
14 850
41 601
138 626
43
11 504
541
2 861

10_01 Компютърна аксиална или спирална томография

49 641

10_02 Ядрено-магнитен резонанс

29 811

10_03 Мамография на двете млечни жлези
10_04 Ехография на млечна жлеза
10_58 Хистеросалпингография
10_59 Интравенозна холангиография
10_60 Венозна урография

172 623
13 919
35
0
724

С Т Р.
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10_62 Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
07 Обща и клинична патология
07_01 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
07_02 Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
07_03 Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

71 837
215 716
50
9
176

07_04 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

3

07_05 Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

5

07_06 Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

3

07_07 Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

53

07_08 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

42

07_09 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
07_10 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
07_11 Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
07_12 Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
07_13 Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

210 382
23
4
127
2

10_38 Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

96

10_39 Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

418

10_40 Хистобиопсично изследване на две проби от простата

44

10_41 Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

66

10_42 Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
10_43 Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

1
278

10_44 Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея

3

10_45 Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

0

10_46 Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната
кухина
10_47 Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
10_48 Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
10_49 Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
10_50 Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
10_51 Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
10_52 Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
10_53 Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

30
1 259
52
2 128
15
420
3
12

10_54 Хистобиопсично изследване на две проби от става

1

10_55 Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

7

10_56 Хистобиопсично изследване на две проби от нос

4

10_57 Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

0

09 Клинична имунология

2 211

01_38 Изследване на С-реактивен протеин

0

02_10 Изследване на ревматоиден фактор

16

09_01 Определяне на криоглобулини

26

09_02 Определяне на общи имуноглобулини Ig M

248
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09_03 Определяне на общи имуноглобулини Ig G

275

09_04 Определяне на общи имуноглобулини Ig А

220

09_05 Определяне на С3 компонент на комплемента

169

09_06 Определяне на С4 компонент на комплемента

157

10_05 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел

24

10_06 Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с
Нитроблaу тетразолов тест

0

10_07 Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

0

10_08 fT4

262

10_09 TSH

335

10_27 Определяне на Anti-TPO

0

10_29 Определяне на общи Ig E

141

10_30 Определяне на антинуклеарни антитела в серум

338

12 Имунохематология

42 274

10_35 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

35

10_36 Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

161

10_37 Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след
обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или
антиглобулинов (Coombs) метод

505

12_01 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)

28 573

12_02 Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А
и анти-Н

3 781

12_03 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

483

12_04 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

521

12_05 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или
индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

8 118

12_06 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

97

4. Националната здравноосигурителна каса закупува обеми дейности по КП на приложение
№ 9 „Клинични пътеки“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г. през 2017 г., както следва:
Код

Номенклатура

1

2
Клинични пътеки
001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при
бременност с реализиран риск
003 Оперативни процедури за задържане на бременност
004 Преждевременно прекъсване на бременността

004.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински
показания до 13 гест. с. включително

Обем (бр.)
3
1 921 686
33 303
5 558
367
0
7 312

С Т Р.
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004.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински
показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

1 005

005 Раждане

50 303

006 Грижи за здраво новородено дете

36 220

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

13 886

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

4 979

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

3 322

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

3 398

011 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
012 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

816
2 177

013 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност,
първа степен на тежест

882

014 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност,
втора степен на тежест

679

015 Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

0

015.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на
сърфактант, независимо от теглото

241

015.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение
на сърфактант, независимо от теглото

1 044

016 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден
инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

8 339

017 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
018 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
019 Постоянна електрокардиостимулация
019.1 Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър
019.2 Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер

18 174
87
0
3 832
439

020 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при
сърдечно-съдови заболявания

9 220

021 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при
сърдечни аритмии

1 100

022 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при
вродени сърдечни малформации

16

023 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при
вродени сърдечни малформации с механична вентилация

45

024 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

3

025 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно
изследване

19 221

026 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

15 216

027 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

104

028 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация
на ST сегмент с интервенционално лечение

8 343

029 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
без механична вентилация

88 429

030 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност
с механична вентилация

419
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031 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
032 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
034 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст
035 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
036 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
037 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

261
2 662
32 281
361
21
4 921
219

038 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра
екзацербация

13 293

039 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над
18-годишна възраст

39 226

040 Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп

0

040.1 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

7 737

040.2 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

3 603

041 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на
дихателната система

0

041.1 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при
лица над 18 години

1 680

041.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната
система при лица под 18 години

13 401

042 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

0

042.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица
над 18 години

10 800

042.2 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица
под 18 години

69

043 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
044 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

2 691
3 377

045 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести
на дихателната система

19 874

046 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на
дихателната система в детска възраст

40

047 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на
дихателната система с механична вентилация

235

048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

44 891

049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст

18 669

050 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

49 685

051 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
052 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

405
2 554

053 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

266

054 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре)

130

055 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация

6

056 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

87 594

057 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни,
микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

1 831

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

1

2

3

058 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст

509

059 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и
моторния неврон (ЛАС)

3 290

060 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните
рога на гръбначния мозък

289

061 Диагностика и лечение на мултипленна склероза

2 119

062 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

6 890

063 Лечение на епилептичен статус
064 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

882
0

064.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

335

064.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

12

065 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
066 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
067 Диагностика и лечение на Паркинсонова болест

7
16
673

068 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

25 098

069 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

21 093

070 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

2 960

071 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

14 502

072 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

13 940

073 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

10 852

074 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса
и перитонеума

38 798

075 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

10 477

076 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

14 089

077 Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст

3

078 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

0

078.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
078.2 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
079 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
080 Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

38 107
985
3 622
0

080.1 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

2 291

080.2 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

913

081 Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

0

081.1 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
при лица над 18 години

341

081.2 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
при лица под 18 години

54

082 Диагностика на лица с метаболитни нарушения
083 Лечение на лица с метаболитни нарушения
084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
085 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и
вторични при системни заболявания – новооткрити

5 260
821
32 679
1 914
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086 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания

0

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

9 330

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

277

087 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

0

087.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

2 939

087.2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

43

088 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

0

088.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

4 673

088.2 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

144

089 Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

0

089.1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

4 597

089.2 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

239

090 Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания
090.1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
090.2 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
091 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания
092 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

0
22 280
1 219
7 046
296

093 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

6 828

094 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен,
артропатичен, пустулозен и еритродермичен

1 583

095 Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии
с генерализиран екзантем

735

096 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

333

097 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен
и третичен сифилис) с кристален пеницилин

21

098 Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с
диаричен синдром

23 293

099 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани
чрез ухапване от членестоноги

1 088

100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

3 122

101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
102 Диагностика и лечение на паразитози
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения

750
60
46
3 735

105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

8

106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

0

106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови
отрови
108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

4 606
4 597
6 620
7

109 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

17

110 Лечение на доказани първични имунодефицити

81
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111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
112 Диагностика и лечение на муковисцидоза

5 232
74

113 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

0

113.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

258

113.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

20 112

114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2 200
560

116 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално
кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18
години

1 649

117 Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално
кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни
операции при лица от 0 до 18 години

61

118 Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение

43

119 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям
обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение

2 457

120 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

754

121 Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

822

122 Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

36

123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

6 545

124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

5 519

125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

524

126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

1 890

127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

7 650

128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при
съдова недостатъчност
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є

2
314

130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

4 773

131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

1 381

132 Кератопластика

492

133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

14 520

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

5 100

135 Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми,
засягащи задния очен сегмент

2 891

136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много
голям обем и сложност

1 820

137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с
голям обем и сложност

7 336

138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със
среден обем и сложност

12 992
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139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

4 124

140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

1 655

141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния
мехур

4 912

142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
143 Трансуретрална простатектомия
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

31
3 105
733
19 876
422
12 816
530
1 047

150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината

119

151 Реконструктивни операции в урологията

744

152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

15 008
433

154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и
сложност

3 586

155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

1 769

156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

225

157 Радикална простатектомия

494

158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани

26 813

159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

2 456

160 Нерадикално отстраняване на матката

5 826

161 Радикално отстраняване на женски полови органи

1 100

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

6 595

163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

25 311

164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината
при жената

1 370

165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и
анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

11 079

166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/
или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално
отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

129
1 061

168 Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия

364

169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

127

170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с
приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

19

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

2 604

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

45

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

254
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174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и
сложност, при лица под 18 години

34

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

10 215

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

163

177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност,
при лица над 18 години

2 717

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

66

179 Оперативни процедури върху апендикс
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома

3 684
272

181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

13 803

182 Оперативни процедури при хернии

14 462

183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184 Конвенционална холецистектомия

3 272
928

185 Лапароскопска холецистектомия

4 358

186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1 651

187 Оперативни процедури върху черен дроб

1 327

188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

127

189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много
голям обем и сложност

822

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

56

191 Оперативни процедури върху далака

0

191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

153

191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

20

192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни
операции

7 460

193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4
N 0-2 M 0-1

4 314

194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

4 048

195 Оперативно лечение при остър перитонит

4 338

196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания

174
22 975

198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костните
тъкани

6 372

199 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени
новообразувания

3 931

199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

2 754

199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

4 388

200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми
и изгаряния

140

201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и
много голям обем и сложност

852
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202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден
обем и сложност
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

1 206
73

204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

505

205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

447

206 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

2 696
920
12 734

209 Хирургично лечение при травма на главата

1 022

210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

2 195

211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

2 333

212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден
обем и сложност

2 990

213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

1 771

214 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече
от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна
стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба
при болести със съчетана белодробна и друга локализация

332

215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна
стена, без онкологични заболявания

2 212

216 Спешни състояния в гръдната хирургия

1 925

217 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и
долния крайник

7 107

217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

10 595

217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената
и колянната става

635

217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза,
горни и долни крайници

144

218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

9 775

219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

19 259

220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям
обем и сложност

11 799

221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много
голям обем и сложност

1 430

222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

11 464

223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

516
35
595
979

227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

8 294

228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

5 561

229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

4 274

230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

148

231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

739

232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до
3 % при деца

244
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233 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната
повърхност, с хирургични интервенции

2 528

234 Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност,
с хирургични интервенции

199

235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

108

236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и
подкожната тъкан

2 470

237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

1 804

238 Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия

87

239 Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на
торакалната и абдоминалната област

172

240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени
солидни тумори и свързаните с него усложнения

76 347

241 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при
пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания

0

241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при
пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ

29 362

241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при
пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР

2 278

242 Диагностика и лечение на левкемии

10 000

243 Диагностика и лечение на лимфоми

10 378

244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

18 748

245 Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични
заболявания, възникнали в детска възраст

1 710

246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности

3 507

247 Брахитерапия с ниски активности

126

248 Конвенционална телегаматерапия

273

249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

659

250 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

0

250.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
3 дни престой без лъчехимиотерапия

5 468

250.2 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка

2 450

251 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

0

251.1 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания престой 5 дни или не по-малко от 5 процедури

2 399

251.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания 30 дни престой или не по-малко от 20 процедури без нощувка

4 302

252 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

165

252.1 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания

409

252.2 Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботизирана
с кибернож
253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания*

24
18 370

254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен
и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето**

1 026

255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и
след сърдечни интервенции**

67
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256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции
с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето**

840

257 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/
хронично/вегетативно състояние

10

258 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна
система

466

259 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна
система

244

260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

4 052

261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и
спинална мускулна атрофия

88

262 Физикална терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система

12 229

263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

38 441

264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда
и след оперативни интервенции

1 036

265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

89 914

266 Речева рехабилитация след ларингектомия

76

999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна
процедура

1 539

5. Националната здравноосигурителна каса закупува обеми дейности по КПр на приложение
№ 8 „Клинични процедури“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г. през 2017 г., както следва:
Код

Номенклатура

Обем
(бр.)

1

2

3

Клинични процедури

215 647

01 Диализно лечение при остри състояния

8 722

02 Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане

1 295

03 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация
и/или парентерално хранене

131 467

04 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация
и/или парентерално хранене

74 163

6. Националната здравноосигурителна каса закупува обеми дейности по АПр на приложение
№ 7 „Амбулаторни процедури“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г. през 2017 г., както
следва:
Код

Номенклатура

1

2
Амбулаторни процедури
01 Хрониохемодиализа

Обем
(бр.)
3
1 114 801
554 698

02 Перитонеална диализа с апарат

16 451

03 Перитонеална диализа без апарат

34 087

04 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химио
терапия

630

05 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания

90 541

06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания

88 283

07 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и
при вродени хематологични заболявания

106 963
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(бр.)

1

2

3

08 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с
прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия

2 529

09 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при муковисцидоза

0

10 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация

0

11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

3 467

12 Бъбречнокаменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

8 706

13 Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

2 167

14 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека

1 210

15 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни
заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна

99

16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

1 806

17 Диагностика и лечение на еритродермии

1 585

18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

6 728

19 Оперативно отстраняване на катаракта
20 Хирургично лечение на глаукома

38 735
1 442

21 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и
сложност

14 234

22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

10 704

23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

2 703
0
150

26 Амбулаторни хирургични процедури

9 661

27 Специфични изследвания при хематологични заболявания

3 262

28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене
30 Напасване на протеза на горен или долен крайник
31 Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система
32 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор
33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

2
1 195
0
25
1 895
974
1 637

35 Сцинтиграфски изследвания

11 960

36 Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)

13 065

37 Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография –
SPECT/CT на хибриден скенер

5 133

38 Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78,
т. 2 ЗЗО

70 703

39 Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит

12

40 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза

0

41 Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза

0

42 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи
възпалителни полиартропатии и спондилопатии

7 359

“
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ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. (1) Настоящото решение влиза в
сила от 1 януари 2018 г., с изключение на
§ 25а за дейностите, извършени в периода
1.12.2016 г. – 30.11.2017 г., подлежащи на заплащане по настоящия НРД през 2017 г., който
е в сила за 2017 г.
(2) Решението е съобразено с данните
за изпълнението на здравноосигурителните
плащания за медицинска помощ в периода
1.12.2016 г. – 30.11.2017 г. Същото е изготвено
при отчитане на следните минимални размери
на необходимите суми за здравноосигурителни
плащания за медицински дейности за периода
1.12.2017 г. – 31.03.2018 г.:
1. з а П И М П с р е д н о м е с е ч е н р а з м е р
16 581 500 лв. или общо 66 326 000 лв.;
2. за СИМП сред номесечен размер
18 223 333 лв. или общо 72 893 333 лв.;
3. за М Д Д с р ед номе с ечен ра змер
6 659 583 лв. или общо 26 638 333 лв.;
4. за БМ П с ред номес ечен ра змер
145 100 938 лв. или общо 580 403 750 лв.
§ 31. Надзорният съвет на НЗОК може
да одобрява компенсирани промени между
елементите на разходите по отделните видове
здравноосигурителни плащания и видове дейност в случай на отклонение от параметрите
по чл. 175а, 176а, 177а, 330а, 331а, 332а – в
рамките на средствата по бюджета на НЗОК
за съответните периоди.
§ 32. Настоящото Решение № РД-НС-04-10-1
от 29 януари 2018 г. за изменение и допълнение
на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г. се съгласува и се
обнародва от министъра на здравеопазването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 54,
ал. 11 ЗЗО и се публикува на официалната
интернет страница на НЗОК.
Председател на
Надзорния съвет
на НЗОК:
Жени Начева
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков
Галя Димитрова
Росица Велкова
Д-р Иван Кокалов
Теодор Василев
Боян Бойчев
Оля Василева
Андрей Дамянов
Съгласувал:
Министър на
здравеопазването:
Кирил Ананиев
1066

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

НАРЕДБА № 2
от 5 февруари 2018 г.

за условията и реда за осигуряване защита
на лицата при медицинско облъчване
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осигуряване на защита на
лицата при медицинско облъчване.
(2) Медиц инско т о обл ъчва не по а л. 1
включва вътрешното и външното облъчване
с йонизиращи лъчения на:
1. пациенти като част от тяхната медицинска или дентална диагностика и/или лечение;
2. лица без симптоми на заболяване с цел
ранна диагностика на заболяване;
3. лица, които доброволно у частват в
медицински или биомедицински изследователски програми;
4. лица, които съзнателно и доброволно, без
това да е тяхно професионално задължение,
оказват помощ на други лица в процеса на
медицинско облъчване.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всяка
ситуация на медицинско облъчване с диагностична, терапевтична или скринингова
цел, осъществявано с методите на рентгеновата диагностика, нуклеарната медицина
и лъчелечението.
(2) Наредбата се прилага и при използването на рентгеново лъчение като помощно
средство за визуа лизаци я и навигаци я в
интервенционалната рентгенология и при
извършването на диагностични и терапевтични медицински процедури в рамките на
други медицински специалности.
Раздел II
Обосноваване на медицинското облъчване
Чл. 3. (1) Медицинското облъчване е обосновано да се прилага само когато ползата
от него, вк лючваща общата потенциална
диагностична или терапевтична полза, включително пряката полза за личното здраве
и ползите за обществото, са достат ъчно
високи спрямо индивидуалните вреди, кои
то облъчването може да причини, като се
отчитат ефикасността, ползите и рисковете
от наличните алтернативни методи, които
имат същото предназначение, но са свързани
с по-ниско облъчване.
(2) Медицинско облъчване се прилага само
в случай, че не съществуват други методи
без прилагане на йонизиращи лъчения, с
които се постигат същите диагностични или
лечебни резултати, като се отчитат рисковете
за здравето от прилагането им.
Чл. 4. (1) Медицинско облъчване се прилага, когато съответният метод и съответната
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медицинска радиологична процедура са утвърдени от медицинската наука и практика
и са включени в медицински стандарт по
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(2) Нови методи и нови медицински радио
логични процедури, свързани с медицинско
облъчване, могат да се прилагат след получено
становище от Националния център по радио-
биология и радиационна защита (НЦРРЗ)
относно обосноваността на съответния метод
или процедура.
(3) За получаване на становището по ал. 2
заинтересованото лице подава до НЦРРЗ
заявление, към което прилага:
1. обосновка, в която се посочват характеристики на лицата, за които е показан
методът, подробни указания за практическото
прилагане на метода, съобразени с международните препоръки и научни доказателства,
и друга необходима информация;
2. обосновка за избора на метод спрямо
алтернативни варианти за диагностика и
лечение, при които се използват източници
на йонизиращи лъчения, или такива, при
които не се използват;
3. обосновка на необходимостта и целта
на метода и отчитане на ефикасността, ползата и риска;
4. оценка на очакваната тъканна, еквивалентна или ефективна доза за пациента.
(4) Заявлението по ал. 3 се разглежда от
комисия, определена със заповед на директора
на НЦРРЗ, в която участват представители
на НЦРРЗ, националните консултанти по
съответните медицински специалности, в областта на които се прилага новият метод или
новата медицинска радиологична процедура,
представители на Българската асоциация
по радиология и Българското дружество по
биомедицинска физика и инженерство.
(5) В двумесечен срок от получаване на
заявлението комисията изразява становище
относно обоснованост та от използването
на новия метод или новата радиологична
процедура.
(6) Дирек торът на НЦРРЗ предоставя
становището по ал. 5 и на министъра на
здравеопазването.
Чл. 5. (1) Медицинско облъчване на пациент за диагностика или лечение се прилага само по медицински показания, като
се отчитат:
1. индивидуалните особености на пациента
и здравословното му състояние;
2. необходимостта от процедурата;
3. наличието на алтернативен метод с помалък риск, с който да се постигне същият
диагностичен или лечебен резултат;
4. спешността на състоянието;
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5. наличната информация в лечебното
заведение и предоставената от пациента
документация за предишни проведени медицински радиологични процедури;
6. националните насоки за избор на образен диагностичен метод с отчитане на
дозата на пациента, разработени от научните
медицински дружества.
(2) Изборът на най-подходящата медицинска радиологична процедура се прави за
всеки конкретен случай.
Чл. 6. (1) Право да предписват медицински
радиологични процедури за диагностика и
лечение имат лекари и лекари по дентална
медицина.
(2) Лекарят или лекарят по дентална медицина по ал. 1 е длъжен:
1. да вземе п ред ви д изиск ва н и я та на
чл. 3 – 5 при избора на медицинска радиологична процедура;
2. да насочи пациента за медицинска радиологична процедура само при условиe, че
наличният резултат от предишни проведени
медицински процедури не е достатъчен за
нуждите на диагностиката и/или лечението;
3. да издаде направление за диагностика
или лечение, като впише в него медицинските
индикации, които налагат извършването на
медицинската радиологична процедура;
4. да предостави на извършващия медицинската радиологична процеду ра цялата
медицинска документация, регламентирана в
съответния медицински стандарт или имаща
отношение към предписаната процедура.
Чл. 7. (1) Окончателното решение за извършване на медицинско облъчване на пациент за диагностика или лечение се взема:
1. за рентгеново изследване или интервен ц иона л на р ен т г енова п р оцед у ра – о т
лекар с придобита специалност по образна
диагностика;
2. за нук леарномедицинско изследване
или процедура – от лекар с придобита специалност по нуклеарна медицина;
3. за лъчетерапевтична процедура – от лекар с придобита специалност по лъчелечение.
(2) Допуска се решението за извършване на
медицинско облъчване да се вземе от лекар
със специалност, различна от посочените в
ал. 1, който притежава квалификация за прилагане на процедурата съгласно утвърдените
медицински стандарти, в следните случаи:
1. за дентално рентгеново изследване – от
лекар по дентална медицина или лекар с
придобита специалност по лицево-челюстна
хирургия;
2. за медицинска процедура под контрола
на образен метод с йонизиращо лъчение,
провеждана извън структурите по медицин-

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ска специалност „Образна диагностика“ – от
лекар със специалност, в областта на която
се прилага медицинската процедура.
(3) Лекарят по ал. 1 или 2 може да прие
ме, измени или отхвърли предписаната медицинска радиологична процедура или да
предложи алтернативна такава за отговор на
клиничния въпрос след съгласуване с лекаря,
издал направлението.
(4) Решението по ал. 3 се отразява в медицинската документация на пациента и на
лечебното заведение.
Чл. 8. (1) Медицинско облъчване за диагностика или лечение се извършва с писмено
и нформ и ра но съгласие на па ц иен та п ри
спазване на изискванията на чл. 87 – 92 от
Закона за здравето.
(2) Специалистите по чл. 7, ал. 1 и 2 са
длъжни да информират пациента за практическите аспекти на радиологичната процедура
и за възможната вреда от облъчването, както
и за риска, който съществува при отказ от
извършване на процедурата.
(3) Пациентът има право по всяко време
да откаже диагностика и лечение, свързани
с медицинско облъчване.
(4) Писменото информирано съгласие на
пациента съдържа информацията по ал. 2 и
по чл. 9, ал. 2 и 3.
(5) Писменото информирано съгласие на
лицата по чл. 1, ал. 2, т. 4 съдържа информацията по ал. 2 и 3 и по чл. 9, ал. 2, както
и описание на поведението на пациента по
време на извършването на медицинското
облъчване.
Чл. 9. (1) Медицинско облъчване на бременни жени, жени кърмачки и деца, включително и използването на радиофармацевтици,
се извършва само след обосноваване на необходимостта и когато липсват алтернативни
методи без прилагане на йонизиращи лъчения.
При наличие на различни методи, включващи
медицинско облъчване, които дават същия
диагностичен или терапевтичен резултат, се
прилага методът с най-нисък риск.
(2) При насочване за медицинско облъчване
на жени в репродуктивна възраст лекарят по
чл. 6 е длъжен да се осведоми дали жената е
бременна, или е кърмачка и да впише тази
информация в направлението.
(3) При оказване на медицинска помощ при
спешни състояния на жени в репродуктивна
възраст, когато възможността за бременност
не може да бъде изключена, лекарят/лекарят
по дентална медицина писмено обосновава
необходимостта от извършване на медицинско облъчване.
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(4) Специалистите по чл. 7, ал. 1 и 2 вземат окончателното решение за извършване на
медицинското облъчване по ал. 1 – 3 и отразяват писмено решението си и обосновката
в медицинската документация на пациента
и на лечебното заведение.
Чл. 10. (1) Медицинско облъчване на лице
без симптоми на заболяване с цел ранна диагностика на заболяване се извършва само ако
е включено в програма за здравен скрининг.
(2) Медицинско облъчване на лице без
симптоми на заболяване, което не е част от
програма за здравен скрининг, може да се
допусне само след специално документирана
обосновка на необходимостта за конкретния
случай от лекар по чл. 6 и 7 при спазване на
правилата за добра медицинска практика и
при липсата на алтернативен метод без облъчване, който може да предостави същата
информация.
Чл. 11. (1) Здравен скрининг, включващ
медицинско облъчване, провеждан на национа лно, рег иона лно и ли мест но ниво,
се провежда след обосноваване на целта и
необходимостта от провеждането му, отчитане на ползата и риска и при спазване на
изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. за
профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 92 от 2016 г.).
(2) Здравен скрининг, включващ медицинско облъчване, се провежда по план-програма,
която включва:
1. обосновка на скрининга, включваща и
писмена оценка на очакваната доза и риска
за лицата в резултат на съответното облъчване, направена от експерт по медицинска
физика, съгласно приложение № 1, честотата
на неговото провеждане и подбора на групата
лица, включени в програмата;
2. предложение за организацията и финансовото осигуряване на скрининга;
3. детайлно описание на провеждането
на скрининга, документирането и анализа,
изиск вани я та к ъм изп ъ лни тели те и к ъм
ра д иолог и ч ната а парат у ра и мерк и т е за
осигуряване на качеството;
4. списък на лицата, които ще извършват скрининга – ръководител на скрининга,
експерт по медицинска физика, лекари и
други медицински специалисти, и тяхната
квалификация за използвания метод на медицинско облъчване.
(3) Организаторът на здравен скрининг,
включващ медицинско облъчване, представя
програмата по ал. 2 за съгласуване от НЦРРЗ
преди провеждане на скрининга.
(4) В едномесечен срок от получаване на
програмата по ал. 3 директорът на НЦРРЗ
съгласува или мотивирано отказва да съ-
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гласува програмата за здравен скрининг. В
случай на отказ здравният скрининг не се
провежда.
(5) Облъчването с йонизиращи лъчения
на деца като част от програма за здравен
скрининг, както и облъчването, свързано
с високи дози за лицата, се провежда по
изключение, при спазване на изискванията
на ал. 1 и 2.
(6) Зд равен ск рининг се извършва о т
медицински специалисти, които са преминали обучение за прилагане на използвания
метод за медицинско облъчване в системата
за продължаващото медицинско обучение.
Ч л. 12. (1) Мед и ц и нско обл ъч ва не на
лица при медицински или биомедицински
изследователски програми се извършва от
лечебни заведения въз основа на програма,
включваща:
1. обосновка на включването на медицинска радиологична процедура в проучването
и подбора на г ру пата лица, вк лючени в
проучването;
2. детайлно описание на провеждането
на проучването, документирането и анализа, изискванията към изпълнителите и към
ра д иолог и ч ната а парат у ра и мерк и т е за
осигуряване на качеството;
3. писмена оценка на очакваната доза и
риска за лицата в резултат на съответното
облъчване, направена от експерт по медицинска физика, съгласно приложение № 1;
4. установено дозово ограничение за лица,
за които не се очаква пряка медицинска
полза от това облъчване;
5. списък на лицата, които ще извършват
проучването – ръководител на програмата,
експерт по медицинска физика, лекари и
други медицински специалисти, и тяхната
квалификация за използвания метод на медицинско облъчване.
(2) Организаторът на медицинската или
биомедицинската изследователска програма
съгласува програмата по ал. 1 с НЦРРЗ по
реда на чл. 11, ал. 3 и 4 и я представя на
комисията по медицинска етика на лечебното
заведение. Комисията по медицинска етика
разглежда и оценява научните, медицинските
и етичните аспекти на изследователската програма и дава писмено мотивирано решение
за неговото провеждане.
Чл. 13. (1) Участието на лица в медицински
или биомедицински изследователски програми, свързани с прилагане на медицинско
облъчване, е доброволно.
(2) Лицата по ал. 1 дават писмено съгласието си за включване в програмата за медицинско или биомедицинско изследователско
проу чване и дек ларират писмено всичк и
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п редиш ни у час т и я в подобни п рог рам и.
Съгласието се дава лично и може да бъде
оттеглено по всяко време на проучването.
(3) Ръководителят на проучването предоставя писмена информация на лицата по ал. 1
за целта на проучването и за възможната
вреда от медицинското облъчване.
(4) Не могат да участват в медицински или
биомедицински изследователски програми,
свързани с медицинско облъчване:
1. деца, бременни жени и жени кърмачки;
2. лица, които през последните 10 години
са участвали в изследователски програми,
свързани с медицинско облъчване, и ефективната доза от облъчването с изследователска
цел се очаква да бъде по-висока от 10 mSv.
(5) В изследователски програми, при които
се използват йонизиращи лъчения с лечебна
цел, не могат да участват здрави лица.
(6) В изследователски програми, при които
се използват йонизиращи лъчения с диагностична цел, могат да участват пациенти, при
които се очаква съответното медицинско
облъчване да доведе до уточняване на диагнозата. Допуска се в програмата да участват
и здрави лица, но само ако индивидуалната
ефективна доза от облъчването при участието
в програмата не надхвърля 20 mSv.
(7) В случаите, в които пациенти приемат
доброволно да се подложат на експериментално медицинско изследване с източник на
йонизиращо лъчение и се очаква да имат
диагностична или терапевтична полза от
това облъчване, съответните нива на дозите се определят от лекарите по чл. 6 и 7 за
всеки случай поотделно преди извършване
на облъчването.
Чл. 14. (1) Медицинско облъчване на лица,
които съзнателно и доброволно оказват помощ на други лица в процеса на медицинско
облъчване, без това да е тяхно професионално
задължение, се прилага само при обоснована
необходимост в следните случаи:
1. оказане на помощ на дете и на пациент
в тежко състояние по време на медицинска
ра диолог и чна п роцед у ра с диаг ност и чна
цел, ако не е възможно обездвижването на
пациента с техническо средство;
2. обслужване на пациент след проведена
диагностика или лечение с методите на нуклеарната медицина или при имплантирани
радиоактивни източници за лъчелечение.
(2) Във всички случаи по ал. 1 индивидуалната ефективна доза от облъчването не
трябва да надхвърли 5 mSv, оценено предварително от експерта по медицинска физика.
(3) Извършващият изследването задължително информира лицата по ал. 1 за риска
от облъчването.
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(4) Не се допуска бременни жени и деца да
оказват помощ на пациенти при медицинско
облъчване.
(5) В случай, че жена в репродуктивна
възраст оказва помощ на дру го лице по
ал. 1, извършващият изследването е длъжен
да се информира за евентуална бременност
на жената.
Чл. 15. (1) Лечебното заведение осигурява
на видно място пред кабинета, в който се
извършват медицински радиологични процедури:
1. информация за пациентите за провеждани те диагност и чни изследвани я и/и ли
терапевтични процед у ри и за рисковете,
свързани с облъчването;
2. предупреждение към жените, на които
предстои процедура с медицинско облъчване,
да информират специалистите по чл. 7, ал. 1
и 2 за евентуална бременност, а при процедури с използване на радиофармацевтици – и
за кърмене.
(2) Националният център по радиобиология
и радиационна защита в сътрудничество с
научните медицински дружества разработва
и предоставя в печатна и в електронна форма
информационни материали за риска, свързан
с медицинското облъчване.
Раздел III
Отговорности за изпълнение на медицинското облъчване
Чл. 16. (1) Медицинските радиологични
процедури се провеждат от или под ръководството на специалистите по чл. 7, ал. 1
и 2, които носят клиничната отговорност
за индивидуалните медицински облъчвания
и практическите аспекти на медицинските
радиологични процедури, и по-специално за
тяхното качествено изпълнение, за защита
на пациента, персонала и други лица от
населението.
(2) Практическото изпълнение на медицинската радиологична процедура или на етапи
от нея може да се възложи на рентгенови
лаборанти или на други лица със специалност
от професионално направление „Здравни
грижи“ в случай, че това е допустимо от
съответния медицински стандарт.
(3) Лицата по ал. 1 и 2, които извършват
медицински радиологични процедури, трябва
да отговарят на следните условия:
1. преминали са обучение за извършване
на съответните медицински радиологични
процеду ри в рамките на следдипломното
обучение;
2. получили са удостоверение за право
способност за извършване на съответните
дейности с източници на йонизиращи лъчения
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по реда на Закона за безопасно използване
на ядрената енергия;
3. поддържат квалификацията си в системата за продължаващо медицинско обучение.
(4) В практическото изпълнение на медицинска радиологична процедура може да
се включат и лекари-специализанти по съответната специалност, в която се извършва
медицинското облъчване, ако са получили
удостоверение за правоспособност за извършване на съответните дейности с източници
на йонизиращи лъчения по реда на Закона за
безопасно използване на ядрената енергия и
работят под ръководството на специалистите
по чл. 7, ал. 1 и 2.
Чл. 17. (1) Лечебните заведения осигуряват
експерт по медицинска физика по съответната
специалност, който участва в осигуряване на
качеството на медицинските радиологични
процедури и радиационната защита, като
степента на участие и начинът на неговото
осигуряване зависят от сложността и обема
на извършваните медицински радиологични
процедури и свързаните с тях рискове.
(2) Експертът по медицинска физика е
лице, което има:
1. придобита специалност „Медицинска радиологична физика“;
2. и най-малко пет години професионален
опит в областта на лъчелечението или нуклеарната медицина или образната диагностика.
(3) Експертът по медицинска физика в
областта на лъчелечението участва активно
в лечебния процес в структурните звена по
лъчелечение, като пряко отговаря за физико-техническото състояние и контрола на
качеството на уредбите за лъчелечение и
помощните диагностични уредби; изготвянето
на индивидуалните дозиметрични планове за
лъчелечение на пациента и контрола върху
точността на изпълнението им; дейностите по
контрола на качеството на лъчелечението на
пациента; разработването и верификацията
на нови методики за лъчелечение; анализа
на събития, инциденти и аварии и участва
при провеждането на биомедицински и медицински изследователски програми.
(4) Експертът по медицинска физика в
областта на нуклеарната медицина участва в
работата на структурните звена по нуклеарна
медицина, като отговаря за изпълнението
на програмата за контрол на качеството;
оценката на дозата на пациента и дозата на
зародиша/плода при бременност; участва при
оптимизацията на протоколите на изследванията и при провеждането на биомедицински
и медицински изследователски програми.
(5) Експертът по медицинска физика в
областта на образната диагностика участва
в работата на структурните звена, в които се
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провеждат диагностични и интервенционални
рентгенови изследвания и процедури, като
отговаря за изпълнението на програмата за
контрол на качеството; оценката на дозата
на пациентите и типичните дози, оценката на
дозата на зародиша/плода при бременност,
оптимизацията на протоколите на изследванията и процедурите и участва при провеждането на биомедицински и медицински
изследователски програми.
(6) Експертът по медицинска физика в
областта на образна диагностика участва и
при провеждането на здравен скрининг, като
отговаря за физико-техническите аспекти на
осигуряване на качеството на скрининга.
(7) Експертите по медицинска физика са
длъжни да поддържат квалификацията си в
системата на продължаващото медицинско
обучение съгласно насоки, разработени от
Българското дружество по биомедицинска
физика и инженерство и одобрени от НЦРРЗ.
Чл. 18. (1) Практическото изпълнение
на дейности по чл. 17, ал. 3 – 6 може да се
осъществява и от медицински физици или
лица с придобита специалност „Медицинска
радиологична физика“, които нямат професионален опит по чл. 17, ал. 2, т. 2. В тези
случаи лицата работят под ръководството на
експерт по медицинска физика.
(2) Минималният брой на експертите по
медицинска физика и на медицинските физици, с които трябва да разполага лечебното
заведение, е посочен в приложение № 2.
(3) Лечебните заведения, които извършват
лъчетерапевтични процедури, диагностични
изследвания и терапевтични процеду ри в
нуклеарната медицина и рентгенови диагностични изследвания и интервенционални
рентгенови процедури, свързани с прилагане на високи дози, са длъжни да назначат
експерт/и по медицинска физика в съответствие с изискванията на приложение № 2.
(4) Експертите по медицинска физика и
медицинските физици от различни структурни
звена в рамките на едно лечебно заведение
си взаимодействат за оптимално изпълнение
на дейностите по чл. 17, ал. 3 – 6.
Чл. 19. (1) Националният център по радио
биология и радиационна защита поддържа
списък на експертите по медицинска физика,
включващ трите им имена и област на компетентност, който се публикува на интернет
страницата на центъра.
(2) За включване в списъка по ал. 1 лицата
подават до НЦРРЗ заявление с приложено
копие от документите, удостоверяващи изискванията на чл. 17, ал. 2. Заявлението може да
се подаде и по електронен път при условията
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и по реда на Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни документи
и Закона за електронното управление.
(3) На всеки пет години от включването в
списъка по ал. 1 експертите по медицинска
физика предоставят на НЦРРЗ документи,
удостоверяващи преминатото продължаващо
медицинско обучение по чл. 17, ал. 7.
(4) При непредставяне на документите по
ал. 3 след изтичане на петгодишния срок по
ал. 3 експертът по медицинска физика се
изключва от списъка по ал. 1.
Раздел IV
Оптимизация на медицинското облъчване
Чл. 20. (1) Оптимизацията на медицинското облъчване включва всяка дейност, която
при медицинско облъчване с диагностична
цел осигурява постоянство и достатъчност на
диагностичната информация при минимално разумно облъчване на пациента, като се
вземат предвид и икономическите, и социалните фактори, а при медицинско облъчване
с лечебна цел осигурява реализирането на
лечебната доза в терапевтичния обем при
минимално разумно достижимо облъчване
на органите и тъканите извън този обем.
Оптимизацията на медицинското облъчване
включва избора на апаратура, практическите аспекти на радиологичната процедура,
осигуряването на качеството, включително
контрола на качеството, и оценката на дозата
на пациента.
(2) Оп т и м иза ц и я та на ра д иа ц ион ната
защита на лица, подложени на медицинско
облъчване, трябва да съответства на медицинската цел на облъчването и се прилага
по отношение на индивидуалната ефективна
доза, а когато е целесъобразно – и по отношение на еквивалентните дози, както и за
предотвратяване възникването на детерминистични ефекти.
(3) Лечебните заведения и медицинските
спец иа лист и, п ровеж дащ и медиц инск и те
радиологични процедури, прилагат всички
възможни организационни и физико-технически методи за оптимизация на медицинското
облъчване, чрез които:
1. индивидуалните стойности на дозата
при диагностичните изследвания са толкова ниски, колкото е разумно достижимо за
осигуряване на необходимата диагностична
информация;
2. дозата в терапевтичния обем при лъчелечение да е индивидуално планирана и
нейното реализиране да е проверено, като се
осигурява облъчването на съседните тъкани и
органи да е толкова ниско, колкото е разумно
достижимо с оглед на терапевтичните цели;
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3. се осигурява необходимата защита за
лъчечувствителните органи, когато това е
възможно.
Чл. 21. (1) Оптимизацията на медицинското облъчване по чл. 20 се постига чрез
прилагането от лечебното заведение на програма за осигуряване на качеството, която
включва:
1. осигуряване на достатъчен брой лекари,
специалисти по здравни грижи, експерти по
медицинска физика, медицински физици и
други немедицински специалисти с необходимата квалификация за изпълнение на
дейностите съгласно медицинските стандарти
и тази наредба и осигуряване на условия за
поддържане на тяхната квалификация;
2. въвеждане на правила за организация
на работата и отговорни лица за всеки етап
от провеждането на медицинските радиологични процедури и воденето на медицинската
документация;
3. осигуряване на радиологична апаратура,
с която се получава достатъчна диагностична
информация или оптимален терапевтичен
резултат и която отговаря на изискванията
на раздел V;
4. изработване и прилагане на протоколи
за оптимално провеждане на радиологичните процедури за всяка една радиологична
апаратура;
5. записване на проведените медицински
радиологични процедури и дозите на пациентите;
6. изпълнение на програма за контрол
на качеството на радиологичната апаратура и на прилаганите радиофармацевтици
в н у к л е а рн ат а м ед и ц и н а , вк л юч и т е л н о
измерване и проверка на дозиметричните
характеристики и контрол на качеството на
получаваните образи чрез тестови обекти и
клинични образи;
7. дозиметрична верификация на всяка
нова методика за лъчелечение;
8. измерване и/или оценка на типичните
стойности на дозата при диагностични и
интервенционални рентгенови процедури и
на активностите на въведените радиофармацевтици при нуклеарномедицински диагностични процедури и сравняването им с националните диагностични референтни нива;
9. оценка на риска от аварийно или непреднамерено облъчване.
(2) Програмата за осигуряване на качеството по ал. 1 се разработва от ръководителя
на структурното звено, в което се извършват
мед и ц и нск и т е ра д иолог и ч н и п р оцед у ри,
и от експерта по медицинска физика и се
утвърждава от ръководителя на лечебното
заведение.
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(3) Лечебните заведения, които са длъжни да назначат експерт по медицинска физика съгласно чл. 18, ал. 2 и 3, трябва да
осигурят средства за измерване на всички
физико-технически параметри, необходими
за осигуряване на качеството на наличната
радиологична апаратура и оптимизацията на
радиационната защита на пациента.
Чл. 22. (1) Медицинските радиологични
процедури се провеждат в съответствие с
писмени протоколи, утвърдени от ръководителя на съответното структурно звено.
(2) Протоколите по ал. 1 включват:
1. диагностичната или терапевтичната цел;
2. описание на метода за провеждане на
процедурата, съобразен с наличната радиологична апаратура;
3. оптималните физико-технически парамет ри за п ровеж да не на п роцед у рата,
съобразени с наличната радиологична апаратура и телесните размери и/или възрастта
на пациентите;
4. при методите на нуклеарната медицина – подходящите радиофармацевтици и
активности, съобразени с възрастта и индивидуалните особености на пациента;
5. спец ифи ч н и т е мерк и и т ех н и ческ и
средства за намаляване на облъчването на
пациента;
6. стойност на типичната доза на пациента за конкретната диагностична процедура,
отчитайки националното референтно ниво,
ако такова е определено.
(3) При радиологична апаратура за образна диагностика с компютърно управление
данните по ал. 2, т. 3 се съхраняват в електронен вид.
(4) Протоколите по ал. 1 се изготвят и
актуализират периодично от лекар със съответната специалност и експерт по медицинска физика.
Чл. 23. (1) Всякa проведена медицинска
радиологична процед у ра за диагностика,
лечение, здравен скрининг, медицинско или
биомедицинско изследователско проучване,
както и медицинска процедура под контрола
на образен метод с йонизиращо лъчение, се
записва в медицинската документация на
пациента и на лечебното заведение.
(2) В документацията по ал. 1 се записват данните за процедурата и за дозата от
медицинското облъчване с ясно означаване
на използваните физична величина и измерителна единица.
(3) Минималният обем на дозиметричната информация за проведените медицински
радиологични процедури, която се записва
в медицинската документация на лечебното
заведение и на пациента, е посочена в приложение № 3.

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

(4) Начините на съхраняване на записите
в медицинската документация на лечебното
заведение трябва да позволяват обработка и
анализ на резултатите.
Чл. 24. (1) Въз основа на информацията
по чл. 23, ал. 2 експертът по медицинска
физика, съответно по образна диагностика
или нуклеарна медицина, определя стойности
на типичната диагностична доза при стандартните диагностични и интервенционални
рентгенови изследвания и на типичната активност на въведените радиофармацевтици
п ри с та н дар т н и т е н у к леарномед и ц и нск и
диагностични процедури:
1. след въвеждане на медицинската радио
логична апаратура в клинично използване;
2. периодично веднъж на две години;
3. допълнително след ремонти и подмяна
на елементи на апаратурата, включително
на софтуер, които пряко влияят на работния
режим или на радиационната защита;
4. след промяна в протокола за провеждане
на процедурата по чл. 22.
(2) При стойности на типичната диагностична доза, превишаващи националните
диагностични референтни нива, лечебното
заведение предприема мерки за установяване
на причините и за намаляване на облъчването
при осигуряване на нужната диагностична
информация.
(3) При стойности на типичната диагностична доза значително под съответните
национални диагностични референтни нивa
лекар със специалност съответно по образна
диагностика или нуклеарна медицина проверява дали получените образи удовлетворяват
диагностичните изисквания за качество на
изследването съгласно съответния медицински стандарт.
(4) Резултатите от действията по ал. 1, 2
и 3 се отразяват писмено в констативен протокол, който се съхранява в документацията
на лечебното заведение и се представя на
контролните органи при поискване.
(5) Експертът по медицинска физика запознава персонала на структурното звено
с типичните дози по ал. 1 и националните
референтни нива и поставя тази информация
на видно място до командното работно място
на медицинската радиологична апаратура.
Чл. 25. (1) Националният център по радио
биология и радиационна защита провежда
национални проучвания, чрез които се определят национални диагностични референтни
нива на дозите на пациентите при рентгенови
изследвания или на активност на въведения
радиофармацевтик при нуклеарномедицински
изследвания, в съответствие с препоръките
на Европейската комисия.
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(2) Националните проучвания по ал. 1
се провеждат чрез предоставяне на информация от лечебните заведения на НЦРРЗ за
дозите на пациентите при диагностични и
интервенционални рентгенови изследвания
и на типичната активност на въведените
радиофармацевтици при стандартните нуклеарномедицински диагностични процедури.
Информацията се предоставя на електронен
и/или хартиен носител или посредством автоматизирана система.
(3) Националните проучвания по ал. 1 се
провеждат най-малко веднъж на 5 години.
(4) Резултатите от националните проучвания и актуалните национални диагностични
референтни нива се публикуват на интернет
страницата на НЦРРЗ.
Чл. 26. (1) При необходимост от медицинско облъчване на бременни жени провеждащите медицинската радиологична процедура:
1. прилагат всички методи за намаляване
на дозата на зародиша или плода, като при
необходимост се консултират с експерт по
медицинска физика;
2. при всички случаи, когато това е практически осъществимо, осигуряват лъчезащитно техническо средство за областта на
корема и таза.
(2) При провеждане на планирано медицинско облъчване на бременна жена или ако
бременността е установена след провеждане
на медицинското облъчване, експертът по
медицинска физика определя дозата на зародиша или плода и регистрира резултата в
медицинската документация на лечебното
заведение и на пациента.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 специалистът
по чл. 7, ал. 1 или 2 информира пациентката
за получената доза и свързаните с облъчването рискове.
(4) При дози на зародиша или плода над
50 mSv и във всички други случаи по преценка на специалиста по чл. 7, ал. 1 или 2
бременната жена се насочва за консултация
и наблюдение в Националния център по радиобиология и радиационна защита.
Чл. 27. (1) При медицински радиологични
процедури с методите на нуклеарната медицина на жена кърмачка специалистът по
чл. 7, ал. 1, т. 2 или 3 предоставя информация
за поведение по отношение на кърменето и
грижите за детето след процедурата.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа препоръка за временно или постоянно преустановяване на кърменето в зависимост от
вида и активността на приложения радиофармацевтик.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се включва
в писмената инструкция по чл. 29.
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Чл. 28. (1) След проведено лечение с радиофармацевтик или с постоянно имплантирани радиоактивни източници медицинският
физик определя мощността на дозата на един
метър от областта с най-голяма активност
при стоящ пациент, извършено на базата на
дозиметрични измервания, и вписва резултата
в медицинската документация.
(2) Изписването на пациент по ал. 1 от
лечебното заведение става след оценка на
риска, направена от специалист по чл. 7,
ал. 1, т. 2 или 3 и експерта по медицинска
физика, при спазване на:
1. медицинските стандарти по нуклеарна
медицина или лъчелечение;
2. изискванията за защита на лицата, които
съзнателно и доброволно оказват помощ на
пациента, без това да е тяхно професионално
задължение;
3. нормите за радиационна защита за лица
от населението.
Чл. 29. При изписване на пациент след диагностика или лечение с радиофармацевтици
или с постоянно имплантирани радиоактивни
източници специалистът по чл. 7, ал. 1, т. 2
или 3 предоставя на пациента и придружителите писмена инструкция за поведение
съгласно приложение № 4 и вписва информацията в специална карта на български и
английски език съгласно приложение № 5.
Чл. 30. За намаляване на облъчването
на лица, които съзнателно и доброволно
оказват помощ на пациент при рентгенови
диагностични процедури, без това да е тяхно
професионално задължение, след направената
обосновка по чл. 14 извършващият процедурата прилага следните мерки:
1. предварителен инструктаж за поведение
по време на процедурата;
2. недопускане попадането на лицето в
прекия сноп на лъчението;
3. използване на индивидуални лъчезащитни средства.
Раздел V
Изисквания към радиологичната апаратура
Ч л. 31. (1) Мед и ц и нско обл ъч ва не с е
извършва с радиологична апаратура, консумативи и софтуерни продукти към нея,
които отговарят на изискванията на тази
наредба и на:
1. индустриалните стандарти на Международната електротехническа комисия и Международната организация по стандартизация;
2. медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1
от Закона за лечебните заведения.
(2) В нуклеарномедицинската диагностика
се използват уредби за образна диагностика
с компютърна система със софтуер за реги-
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стриране и обработване на диагностичната
информация и архивираща система за проведените изследвания.
(3) Уредбите за лъчелечение трябва да
са снабдени със система за верификация на
изпълнението на лъчелечебния план.
(4) Уредбите за рентгенова скопия трябва
да са снабдени със:
1. устройство за електронно усилване на
образа и телевизионна система или цифров
плоскопанелен детектор;
2. устройство за прекъсване на излъчването на рентгенови лъчи при отпускане на
педала/бутона от оператора;
3. устройство за автоматично регулиране
на яркостта чрез ограничаване на мощността
на дозата.
(5) Флуорографските рентгенови уредби
трябва да имат електронно усилване на образа
или дигитална детекторна система.
(6) Стационарните уредби за рентгенова
графия трябва да имат устройство за автоматичен контрол на експонацията и за
ограничаване на облъчването.
(7) Всички уредби за рентгенова скопия
и ангиография, уредбите за флуорография и
стационарните уредби за рентгенова графия, с
изключение на тези за мамография и за зъбни
снимки и рентгенови уредби за изследване
на деца, включително мобилни в детски и
неонатологични отделения, трябва да имат
калибрирано средство за измерване на дозата
на пациента при облъчването.
(8) А н г иог рафск и т е у редби т рябва да
имат възможност за показване на дозата в
референтната точка в интервенционалната
рентгенология в съответствие с международните стандарти.
(9) Компютър-томографските уредби трябва да имат автоматична модулация на анодния
ток и индикация върху дисплея за дозата на
пациента в съответствие с международните
стандарти.
(10) Дигиталните уредби за рентгенова
графия, скопия, ангиография и компютърна
томография, включително тези, използвани за
планиране и верификация на лъчелечението,
трябва да имат и възможност за записване
на информацията за дозата на пациента в
цифровия архив на изследването.
(11) Уредбите за рентгенова мамография
и всички мамографски уредби, използвани
за скрининг, трябва да имат фантом за качество на образа.
(12) Радиологична апаратура, използвана
за провеждане на интервенционални процедури, трябва да дава възможност на лекаря
да проследява в реално време параметрите,
обуславящи дозата на пациента.
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(13) Не се инсталира и въвежда в експлоатация радиологична апаратура, за която
производителят не осигурява сервизни части
и/или поддръжка на софтуера.
Чл. 32. (1) Радиологичната апаратура отговаря на минималните физико-технически
изисквания, посочени във:
1. приложение № 6 – за уредбите за диагностична и интервенционална рентгенология;
2. приложение № 7 – за нуклеарномедицинската апаратура и радиофармацевтиците;
3. приложение № 8 – за уредбите за лъчелечение.
(2) За радиологичните у редби, за които
не са посочени минима лни изиск вани я по
а л. 1, се п ри ла гат с ъо т вет н и т е европейск и препорък и, издадени от Европейската
ко м ис и я , и /и л и м еж д у н а р од н и н а с ок и ,
одобрени от Меж ду народната агенци я по
атомна енерги я.
(3) Изборът, доставката и инсталирането
на радиологична апаратура, консумативи и
софтуерни продукти, както и осигуряването на
необходимите средства за измерване, тестови
обекти и софтуер за изпълнение на програмите за контрол и осигуряване на качество,
се извършват след получаване на писмено
становище на специалист по чл. 7, ал. 1 или
2 и на експерт по медицинска физика.
(4) За всяка радиологична апаратура се
създава досие, което се съхранява в структурното звено на лечебното заведение до
бракуването на апаратурата.
Чл. 33. (1) Ра диологи чната апарат у ра,
използвана за здравен скрининг, отговаря
на изискванията, посочени в чл. 31 и чл. 32,
ал. 1, т. 1 и в съответните медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения.
(2) За изследване и лечение на деца се
използва радиологична апаратура, съобразена с особеностите на детския организъм,
съгласно утвърдените медицински стандарти.
Чл. 34. (1) Радиологичната апаратура се
придружава при доставка от:
1. оригинална техническа документация
на производителя, включваща техническите характеристики на апаратурата и пълно
описание на нейното предназначение и комплектовка;
2. документация за работа с апаратурата и/
или нейните компоненти на български език;
3. декларация за съответствие (СЕ маркировка) съгласно Закона за техническите
изиск вани я към прод у ктите и Закона за
медицинските изделия;
4. протоколи от калибриране или метрологичен контрол на средствата за измерване
на дозата на пациента, вградени в уредбата.
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(2) При доставка и монтаж на употребявана апаратура след промяна на мястото
на използване и/или собствеността освен
документите по ал. 1 се осигурява и:
1. пълна сервизна история от мястото на
последно използване на апаратурата;
2. за фабрично обновена апаратура – документ, удостоверяващ обновяването, с данни за
лицето, което го е извършило; модел, сериен
номер и основни компоненти на апаратурата,
описание на извършените дейности и сменени
компоненти, дата, подпис и печат;
3. декларация за осигуряване на сервизни
части и осъвременяване за период от наймалко пет години след инсталацията; за компютърноуправлявана апаратура – декларация
за достъп до софтуера.
(3) Документите по ал. 1 и 2 са неразделна
част от досието по чл. 32, ал. 4.
Чл. 35. (1) Лицата, извършващи монтажа
на радиологичната апарат у ра, провеж дат
предварително приемно изпитване за проверка на съответствието на новоинсталираната
апаратура с техническата спецификация.
(2) Предварителното приемно изпитване
се извършва по методика на производителя
на апаратурата и със средства за измерване
по спецификация на производителя или еквивалентни на тях.
(3) Предварителното приемно изпитване
включва като минимум тестове за:
1. функциониране и точност на настройката на апаратурата;
2. механична и електрическа безопасност;
3. фу нк ц иони ране на за д ъ л ж и т елни т е
лъчезащитни елементи на апаратурата, на
сигналните инсталации и системите за защитна блокировка.
(4) За резултатите от приемното изпитване
се изготвя протокол от лицето, извършващо
изпитването, в който се вписват и идентификационни данни на използваните средства
за измерване и заключение за готовността
за въвеждане в експлоатация. Протоколът е
неразделна част от досието по чл. 32, ал. 4
и се предоставя на контролните органи при
поискване.
Чл. 36. (1) Лечебното заведение организира
техническа поддръжка и ремонт на използваната радиологична апаратура с периодичност
съгласно предписанията на производителя,
но не повече от 6 месеца.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява от
лица, които:
1. притежават образователно-к ва лификационна степен „магистър“ в областта на
техническите науки и са преминали специализирано обучение за съответната радиологична апаратура, удостоверено с документ;
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2. имат необходимата техническа екипировка за извършване на дейността и за
провеждане на приемните изпитвания.
(3) Дейностите по ал. 1 могат да се извършват и от други лица с техническо образование и необходимите специални познания
по съот вет ната ра диолог и чна апарат у ра,
удостоверено с документ, които работят под
методическото ръководство на лицата по ал. 2.
(4) Лицата по ал. 2, извършващи техническа поддръжка и ремонт:
1. осигу ряват работата на апарат у рата
съгласно указанията на производителя;
2. извършват периодични технически ревизии и профилактика на апаратурата;
3. отстраняват повреди или отклонения
на параметрите от границите за безопасна
работа и за нормална работа съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и 2.
(5) Дейностите по техническа поддръжка
и ремонт и сроковете за отстраняване на
повреди и отклонения на всички компоненти
на радиологичната апаратура, включително
системите за обработка и визуализация на
образите и компютърните системи за управление и архивиране на образите, се договарят писмено между лечебното заведение и
лицата, извършващи техническа поддръжка
и ремонт, по начин, гарантиращ непрекъснатост на дейността.
(6) За всяка дейност по ревизия, ремонт,
техническа поддръжка и др. на радиологичната апаратура се изготвя писмен протокол,
в който се вписват: датата; описание на извършената дейност; извършени допълнителни
тестове; заключение по техническата годност
на апаратурата и имена и подпис на лицето,
извършило дейността.
(7) В случай на подмяна на основни части
на апаратурата в протокола по ал. 6 се отбелязват серийните номера на подменената и
новата част, а към документацията на апарата
се добавят документи с неговите технически
характеристики и ако е приложимо – декларация за съответствие съгласно Закона за
техническите изисквания към продуктите.
(8) Протоколът по ал. 6 и документите
по ал. 7 са неразделна част от досието по
чл. 32, ал. 4.
Раздел VI
Контрол на качеството
Чл. 37. (1) Лечебното заведение организира контрол на качеството на физико-техническите и дозиметричните параметри на
радиологичната апаратура и качеството на
диагностичните образи по програма, разработена от съответния експерт по медицинска
физика по чл. 17.
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(2) Програмата за контрол на качеството
се състои от пусково изпитване, периодични
изпитвания и извънпланови изпитвания.
(3) Програмата за контрол на качеството
включва:
1. списък на проверяваните физико-технически параметри;
2. периодичността на изпитванията;
3. лицата, отговарящи за всяко изпитване;
4. методиката за изпитването и използваните средства за измерване;
5. критериите за оценка на резултатите.
(4) Обхват ът и периодичност та на изпитванията по ал. 2 се определят според
техническото състояние и особеностите на
радиологичната апаратура и минималните
изисквания, посочени в чл. 32, ал. 1 и 2.
(5) Средствата за измерване, използвани
за контрол на качеството, се калибрират/
проверяват във величините и обхвата на
измерване най-малко веднъж на две години,
удостоверено със свидетелство/протокол от
метрологичен контрол.
(6) Лечебното заведение осигурява изпълнение на програмата за контрол на качеството по начин, гарантиращ непрекъснатост
и приемственост на изпитванията.
Чл. 38. (1) Пусковото изпитване се провежда непосредствено след предварителното
приемно изпитване и има за цел:
1. проверка на съответствието на техническите параметри на уредбата с техническата
спецификация и с изискванията на чл. 31 и 32;
2. получаване на базови стойности на физико-техническите параметри от приложения
№ 6, 7 или 8, необходими за сравняване с
резултатите от последващите периодични
изпитвания.
(2) Пусковото изпитване се извършва със
средства за измерване, съответстващи на
проверяваните параметри.
(3) За пусковото изпитване се изготвя
протокол, включващ:
1. наименование и адрес на обекта – лечебно заведение, отделение, кабинет;
2. идентификационни данни за проверяваната апаратура, включително производител
и серийни номера на основните компоненти;
3. данни за използвани те средст ва за
измерване, вк лючително серийни номера
и номерата на сертификатите/протоколите
от метрологичния контрол на средството за
измерване и лабораторията, издала сертификата/протокола;
4. списък на направените измервания с
получените резултати, включително условията на измерване;
5. направени констатации за съответствие
на техническите параметри на уредбата с
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техническата спецификация на уредбата и с
изискванията на чл. 31 и 32;
6. заключение за възможността за клинично използване на апаратурата и препоръки
за оптимизация на режима на работа;
7. дата, място, име и подпис на извършилите изпитването.
(4) Протоколът по ал. 3 е неразделна част
от досието по чл. 32, ал. 4 и се предоставя
на контролните органи при поискване.
(5) При установяване на отклонения на
параметрите от допустимите нива съгласно
изискванията на чл. 32, ал. 1 и 2 извършващите
монтажа осъществяват необходимите настройки и се провежда ново пусково изпитване.
Чл. 39. (1) Приемането на апаратурата и
подписването на приемно-предавателен протокол между лечебното заведение и доставчика се извършват само ако всички параметри
на уредбата са в границите, определени по
приложения № 6, 7 или 8, удостоверено с
протоколите по чл. 35, ал. 4, чл. 36, ал. 6 и
чл. 38, ал. 3.
(2) Документите по ал. 1 са неразделна част
от досието по чл. 32, ал. 4 и се предоставят
на комисията за въвеждане в експлоатация на
обекта по чл. 58, ал. 2 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия.
Ч л . 4 0 . (1) По вр еме н а к л и н и ч н ат а
експлоатация на апаратурата се провеждат
периодични изпитвания за поддържане на
качеството и безопасността на диагностичния
и лечебния процес.
(2) Периодичните изпитвания се провеждат по програмата за контрол на качеството
по чл. 37.
(3) Стойностите на физико-техническите
параметри, получени при периодичните изпитвания, се сравняват с базовите стойности
от пусковите изпитвания по чл. 38, ал. 1, т. 2.
(4) За всяко периодично изпитване се
изготвя протокол, съдържащ информация
та по чл. 38, ал. 3 и заключение относно
възможността за клинична експлоатация на
апаратурата.
(5) При установяване на отк лонения на
пара ме т ри т е о т г ра н и ц и т е за безопасна
работа по чл. 32, ал. 1 и 2 в зак лючението
по ал. 4 се определят и мерки за спиране
експлоатацията на апарат у рата до отстраняване на установените отк лонения или за
временно използване на апарат у рата само
за определени процеду ри, като се определя
срок за отстраняване на отк лоненията, който не трябва да е по-дълъг от три месеца.
(6) При невъзможност за отстраняване на
установените отклонения апаратурата се извежда от експлоатация, лечебното заведение
информира контролните органи и предприема
нейното демонтиране.
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(7) В едномесечен срок от привеждането
на параметрите на радиологичната апаратура
в допустимите граници се провежда повторно
изпитване за проверка на съответствието с
изискванията на чл. 32, ал. 1 и 2.
(8) Протоколите от периодичните изпитвания са неразделна част от досието по чл. 32,
ал. 4 и се предоставят на контролните органи
при поискване.
Чл. 41. (1) Извънпланово изпитване на
радиологичната апаратура се провежда след:
1. ремонти и подмяна на елементи на апаратурата, които пряко влияят върху режима
на работа или върху радиационната защита;
2. при установени технически неизправности или проблеми при работа с апаратурата;
3. когато апарату рата не е използвана
повече от 6 месеца.
(2) Извънплановите изпитвания се провеждат по реда на чл. 38.
Чл. 42. Вк лючването на радиологична
апаратура в програма за здравен скрининг по
чл. 11, ал. 2 се извършва след осигуряване от
лечебното заведение на пусково изпитване за
съответствие с изискванията на програмата за
здравен скрининг и изпълнение на програмата
за контрол на качеството, съгласувана с НЦРРЗ.
Чл. 43. (1) Дейностите по изпитване качеството на медицинска радиологична апаратура, включена в програмата за контрол
на качеството по чл. 37, се осъществяват от
лица, вписани в регистъра по чл. 65в, ал. 1
от Закона за здравето.
(2) В случаите, когато лечебното заведение
е назначило експерт по медицинска физика
съгласно изискванята, посочени в приложение
№ 2, дейностите по изпитване качеството на
медицинска радиологична апаратура, включена в програмата за контрол на качеството
по чл. 37, се осъществяват от него.
(3) Лицата, които извършват доставка,
монтаж, техническа поддръжка и ремонт
на радиологична апарат у ра, не могат да
осъществяват дейностите по ал. 1.
(4) Лицата по ал. 1 и 2 калибрират/проверяват в метрологична лаборатория най-малко
веднъж на две години средствата за измерване
във величините и обхватите на измерване за
целите на контрола на качеството.
(5) Лицата по ал. 1 участват най-малко
веднъж на всеки две години в междулабораторно сравняване, координирано от НЦРРЗ,
за всяка своя дейност по регистрация.
Раздел VII
Събития и инциденти при медицинско облъчване
Чл. 44. (1) Ръководителят на лечебното
заведение утвърждава вътрешни правила и
процедури за избягване на нежелани събития
и инциденти, включително и свързаните с
аварийно и непреднамерено облъчване поради техническа неизправност на използваната
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радиологична апаратура, грешка на персонала или поради неспазване на утвърдените
протоколи по чл. 22 и на медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения, които могат да доведат до:
1. облъчване, различно от планираното;
2. облъчване на лицe, коeто не e обект
на съответната медицинска радиологична
процедура.
(2) Лечебното заведение регист рира и
разглежда всяко настъпило събитие по ал. 1,
както и предотвратени събития, които са
могли да доведат до инцидент, и предприема
действия за установяване на причините и
предотвратяване на бъдещи нежелани събития и инциденти.
(3) При установена техническа неизправност на радиологичната апаратура, която
може да доведе до облъчване, различно от
планираното, лечебното заведение спира
временно от експлоатация апаратурата до
отстраняване на причината.
Чл. 45. (1) В случай на инцидент експертът по медицинска физика оценява дозата,
получена от облъчените лица, и представя
резултатите в писмен вид на ръководителя
на структурното звено и на ръководителя на
лечебното заведение.
(2) Оценката по ал. 1 се отразява в медицинската документация на лечебното заведение и на лицето.
(3) В случаите на облъчване по ал. 1 лечебното заведение проследява състоянието
на облъченото лице и при необходимост организира специализиран медицински преглед
в НЦРРЗ за установяване на неблагоприятни
ефекти върху здравето.
(4) В слу чай на облъчване, при което
получената доза от пациент, подложен на
лъчелечение, превишава планираната с над
25%, лечебното заведение писмено уведомява
НЦРРЗ с цел предприемане на действия по
установяване на причините и последващото
оптимизиране на дейността.
Чл. 46. (1) При интервенционална процедура под контрола на рентгенов метод, при
която някой от регистрираните параметри
за процедурата и/или дозата на пациента
превиши указаните в приложение № 9 нива,
лекарят, извършил процедурата, предприема
следните действия:
1. информира писмено пациента за възможни радиационни ефекти и проследява
състоянието му в рамките на шест месеца;
2. заедно с експерта по медицинска физика анализира причините и оценява риска,
като резултатът се вписва в медицинската
документация на пациента и на лечебното
заведение.
(2) При установяване на ра диационен
ефект по ал. 1 лечебното заведение органи-
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зира специализиран медицински преглед на
пациента в НЦРРЗ.
Чл. 47. (1) Националният център по радио
биология и радиационна защита създава и
поддържа за служебно ползване база данни
за нежелани събития и инциденти при медицинско облъчване.
(2) За всеки случай на възникнало нежелано събитие или инцидент, както и за
предприетите мерки за предотвратяване на
последиците лечебното заведение писмено
уведомява НЦРРЗ в срок до 24 часа от настъпване на събитието.
(3) Извън сл у чаи те по ч л. 45, а л. 4 и
чл. 46, ал. 2 данни за нежелани събития и
инциденти при медицинско облъчване могат
да бъдат съобщавани на НЦРРЗ доброволно
при запазване на анонимност.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се използва
за извършване на анализ с цел установяване
на причините за възникването на нежелани
събития и инциденти при медицинско облъчване и изготвяне на препоръки за недопускане
на такива събития и инциденти в бъдеще.
(5) Анализът и препоръките на НЦРРЗ по
ал. 4 се публикуват на интернет страницата
на центъра.
Раздел VIII
Външна оценка на качеството и радиационната защита
Чл. 48. (1) Лечебното заведение осигурява
външна оценка на качеството на дейностите,
свързани с използването на източници на
йонизиращи лъчения за медицински цели,
един път на пет години или по-често, ако го
изискват съответните медицински стандарти.
(2) Оценката на качеството по ал. 1 се
извършва съгласно Препоръките на Европейската комисия за клиничен одит на медицинските радиологични процедури и включва
проверка на всички аспекти по осигуряване
на качеството на дейността, включително и
изискванията на тази наредба.
(3) Оценката на качеството по ал. 1 се
провежда от комисия, която се състои от
лекар със съответната специалност, рентгенов
лаборант, експерт по медицинска физика в
съответната специалност, а в нуклеарната
медицина и радиохимик, които имат наймалко пет години професионален опит по
специалността. Членовете на комисията не
трябва да се намират в трудовоправни отношения с лечебното заведение.
(4) В лъчелечението проверката на дозиметричното калибриране се извършва от
експерт по медицинска физика в лъчелечението. Проверката се извършва с апаратура
на лаборатория към НЦРРЗ, метрологично
п рос лед и ма к ъм на ц иона л н и я с та н дар т,
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поддържан от Националната дозиметрична
лаборатория, и включена в мрежата от вторични стандартни лаборатории на Световната здравна организация и Международната
агенция за атомна енергия.
(5) Членовете на комисията по ал. 3 се
избират от списък на специалисти за външна
оценка на качеството.
(6) Списъкът по ал. 5 се изготвя и поддържа
от НЦРРЗ и се публикува на интернет страницата му. Включването на специалистите
в списъка се извършва по предложение на
националните консултанти и научни медицински дружества по съответните специалности.
(7) Оцен к ат а на к аче с т во т о по а л. 1
завършва с протокол, подписан от всички
членове на комисията, който се предоставя
на ръководителя на лечебното заведение.
(8) Лечебното заведение предприема действия по направените препоръки от оценката
на качеството и организира вътрешни оценки
на качеството в периодите между външните
оценки.
Чл. 49. (1) Лечебните заведения, извършващи лъчетерапевтични процедури, участват
на всеки две години в най-малко едно междулабораторно дозиметрично сравняване за
всеки вид лъчетерапевтична апаратура.
(2) Междулабораторните сравнявания по
ал. 1 се организират от Националния център
по радиобиология и радиационна защита.
Чл. 50. Националният център по радиобио
логи я и радиационна защита организира
независими експертни изпитвания за съответствието на радиологичната апаратура с
изискванията за безопасна и нормална работа.
Раздел IX
Оценка на лъчевото натоварване на населението
Чл. 51. (1) Лечебните заведения регистрират и предоставят ежегодно на регионалните
здравни инспекции информация за:
1. броя на проведените рентгенови диагностични и интервенционални процедури по
вид, пол и възраст на лицата;
2. броя на проведените нуклеарномедицински процедури по вид, пол и възраст
на лицата, прилагани радиофармацевтици,
въведени активности.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
от лечебните заведения по реда на Наредба
№ 1 от 2013 г. за предоставяне на медикостатистическа информация и на информация
за медицинската дейност на лечебните заведения (ДВ, бр. 24 от 2013 г.).
(3) Националният център по радиобиология и радиационна защита прави ежегодна
оценка на лъчевото натоварване и риска за
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българското население от медицински радиологични процедури за диагностика въз основа
на информацията по ал. 2 и чл. 25, ал. 2.
(4) Оценката по ал. 3 включва разпределението на оценените дози от медицинското
облъчване в резултат на рентгеновите диагностични, интервенционални и нуклеарномедицински процедури, като се отчитат, ако
е необходимо, възрастовото разпределение и
полът на облъчваните лица.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Базова стойност на измервана величина“ е стойността на измервана величина,
получена при пусковото изпитване на радио
логична апарат у ра, с която се сравняват
резултатите от последващите периодични
изпитвания.
2. „Доза на пациента“ е общ термин за
дозиметрична величина, характеризираща
облъчването на пациента при диагностично
изследване или терапевтична процед у ра,
която се специфицира в зависимост от вида
на процедурата и целта на дозиметричната
оценка.
3. „Дозово ограничение“ е доза, определена
в процеса на оптимизация на радиационната защита като очаквана горна граница
на индивидуалните дози при ситуация на
планирано облъчване, която стойност е помалка от границите на дозите за работници
и лица от населението.
4. „Здравен скрининг“ е целево профилактично изследване, извършено по определена
програма за установяване разпространението
на определен признак, симптом или заболяване сред група от индивиди.
5. „Йонизиращо лъчение“ е предаване на
енергия под формата на частици или електромагнитни вълни с дължина на вълната до
100 нанометра или честота над 3 x 10(15) Нz
вк лючително, способни да създават йони
пряко или непряко.
6. „Интервенционална рентгенология“ е
използването на методи за рентгенова образна диагностика с цел да бъде подпомогнато
въвеждането и насочването на инструменти
в човешкото тяло с диагностични или лечебни цели.
7. „Инцидент“ е всяко непредвидено събитие, включително отказ на апаратура, човешка грешка или комбинация от тях, което
може да е систематично или инцидентно и
да е причинило (фактическо събитие) или
би могло да причини (предотвратено събитие) опасност за здравето на пациента или
друго лице.
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8. „Клинична отговорност“ е отговорността
на лекаря или лекаря по дентална медицина
за индивидуалните медицински облъчвания,
по-специално за тяхната обосновка, оптимизация, за клиничната оценка на резултатите, сътрудничеството с други специалисти,
получаването на информация за предишни
прегледи, полу чаването на съществуваща
медицинска радиологична информация и/или
данни на други лекари и/или лекаря, издаващ
направлението, ако е необходимо, даването
на информация за риска от йонизиращо лъчение на пациентите и други лица.
9. „Контрол на качеството“ е система от
дейности по изготвяне на процедури и тяхното реализиране, които се провеждат с цел
поддържане или подобряване на качеството
на диагностичния и терапевтичния процес
и осигу ряване на радиационната защита.
Включва наблюдение, оценка и поддържане
в изиск ваните граници на физико-техническ ите и дозимет ричните парамет ри на
радиологичната апаратура, които могат да
бъдат дефинирани, измерени и контролирани.
10. „Индивидуална вреда“ са клинично
установими вредни ефекти от облъчването
на отделно лице с йонизиращи лъчения при
медицински процедури, които се проявяват
непосредствено след облъчването или с определена вероятност след различен период
от време у лицето или неговото потомство.
11. „Медицинска радиологична процедура“ е всяко диагностично изследване или
терапевтична процед у ра с използване на
йонизиращи лъчения.
12. „Медицински физик“ е лице с придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ по медицинска физика.
13. „Национални диагностични референтни нива“ са нива на доза на пациента при
рен т г енови диа г нос т и ч н и изслед ва н и я и
терапевтични процедури под ренгенов контрол, или нива на активност на въведения
радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания, за типични изследвания
за групи от пациенти със стандартни размери, или за стандартни фантоми, които се
отнасят за широко разпространени типове
радиологични уредби. Очаква се тези нива
да не бъдат превишавани при прилагане на
добра радиологична практика.
14. „Осигуряване на качеството“ са всички
планирани и системни действия, необходими
да осигурят достатъчна гаранция, че дадена
структура, система, компонент или процедура
ще работят задоволително в съответствие с
установените стандарти.
15. „Оценка на качеството“ е системен преглед на медицинската радиологична практика
с цел повишаване на качеството и грижите
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за пациента, при който радиологичните процедури и резултатите от тях се сравняват с
утвърдените медицински стандарти и при
отклонения от тях се правят препоръки за
промени или за въвеждане на нови методи
и стандарти в практиката.
16. „Практически аспекти на медицински
ра диологични процед у ри“ е прак тическо
п ровеж дане на медицинско обл ъчване и
всички спомагателни аспекти, включително
манипулиране и работа с медицинско радиологично оборудване, оценка на техническите и
физическите параметри (включително дозите
на облъчване), калибриране и поддръжка на
оборудването, подготовка и прилагане на
радиофармацевтични продукти и обработката
на изображенията.
17. „Радиологична апаратура“ е обобщено понятие за апарат, уредба или части от
уредба, които се използват за провеждане на
медицинска радиологична процедура.
18. „Радиофармацевтик“ е химично съединение, в което един от химичните елементи
у частва със свой радиоактивен изотоп и
което се използва за диагностика и лечение
в нуклеарната медицина.
19. „Типична диагностична доза“ е стойност на дозата на пациента за определен вид
рентгеново изследване, проведено с конкретна
рентгенова уредба, определена за пациенти
със стандартни размери или за стандартен
фантом по методика, позволяваща сравняване
с националните диагностични референтни
нива.
20. „Фабрично нова апаратура“ e апаратура
неинсталирана (немонтирана) и неупотребявана в периода от производството є до доставката є на крайния потребител, като този
период не надвишава две календарни години.
21. „Фабрично обновяване“ е възстановяване на употребявана радиологична апаратура
до състояние на безопасност и ефективност,
сравними с това, когато е била нова, включващо замяна на износени части с оригинални
такива, преработка и осъвременяване. Всички
действия трябва да са направени по начин,
съответстващ на фабричната спецификация
и сервизните процедури на апаратурата, без
промяна на нейните работни режими, спецификации за безопасност и предназначение.
Фабрично обновяване на радиологична апаратура се извършва от лица, отговарящи на
изискванията на чл. 32, ал. 2 и притежаващи
сертифицирана система за управление на качеството по международен стандарт ISO 13485.
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от
5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу
опасностите, произтичащи от излагане на
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йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/
Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом
(„Официален вестник“ на Европейския съюз,
L 13, 17.01.2014 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Разпоредбите на чл. 31, ал. 3, 8 – 11
не се прилагат за въведената в експлоатация
към момента на влизането в сила на наредбата радиологична апаратура.
(2) След влизането в сила на наредбата не
се допуска въвеждането в експлоатация на
апаратура за лъчелечение, която не е фабрично нова, и нуклеарномедицински уредби за
образна диагностика, компютър-томографи
и ангиографи, които не са фабрично нови
или фабрично обновени.
§ 4. (1) В срок до пет години от влизането
в сила на наредбата се допуска дейностите
по чл. 17, ал. 4 и 5, за които се изисква да
се извършват от експерти по медицинска
физика, да се извършват от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“
по медицинска физика, които са зачислени
за обучение по специалност „Медицинска
радиологична физика“.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение
на лицата по чл. 43, ал. 1, които извършват
дейности по чл. 17, ал. 4 и 5.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и
отменя Наредба № 30 от 2005 г. за условията
и реда за осигуряване защита на лицата при
медицинско облъчване (обн., ДВ, бр. 91 от
2005 г.; изм., бр. 99 от 2006 г. и бр. 27 от 2013 г.).
§ 6. В Наредба № 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“
(обн., ДВ, бр. 14 от 2010 г.; изм., бр. 67 от
2010 г. и бр. 37 от 2016 г.) в раздел II на
приложение № 1 към член единствен, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5:
а) навсяк ъде д у ми те „специа лист и по
медицинска радиологична физика – двама“
и думите „специалисти по медицинска радиологична физика – един“ се заличават;
б) създава се изречение четвърто: „Броят
на експертите по медицинска физика и медицинските физици в клиниките (отделенията)
по лъчелечение се определя съгласно изискванията на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 2
от Закона за здравето, като за трето ниво
на компетентност експертите по медицинска
физика са най-малко двама.“
2. В т. 5.1 думата „физици“ се заменя с
„експерти по медицинска физика/медицински
физици“.
3. В т. 5.7 думите „Медицински радиологични физици (МРФ) са специалисти с висше
образование“ се заменят с „Експертите по
медицинска физика и медицинските физици са
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лица с квалификация, определена в наредбата
по чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето.“
4. В т. 5.7.1 думите „Медицинските радиологични физици“ се заменят с „Експертите по
медицинска физика/медицинските физици“.
5. Точки 5.7.2 и 5.7.3 се отменят.
6. В т. 5.8.1 думите „медицински физик-експерт (със специалност медицинска физика)“
се заменят с „експерт по медицинска физика
в лъчелечението“.
7. В т. 6.5.10 думата „радиологичен“ се
заличава.
8. В т. 6.6.1 думите „медицинския радио
логичен физик“ се заменят с „експерта по
медицинска физика/медицинския физик“.
9. В т. 6.6.7 думата „Физикът“ се заменя
с „Експертът по медицинска физика/медицинският физик“.
10. В т. 6.7.2 думата „физик“ се заменя с
„експерт по медицинска физика/медицински
физик“.
11. В т. 6.9.1 думата „физика“ се заменя с
„експерта по медицинска физика/медицинския физик“.
12. В т. 6.10.1 думите „Наредба № 30 от
2005 г. за условията и реда за осигуряване
защита на лицата при медицинско облъчване
(обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 99 от
2006 г.)“ се заменят с „наредбата по чл. 65,
ал. 1, т. 2 от Закона за здравето“.
13. В т. 6.15 думите „приложение № 10 на
Наредба № 30 за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско
облъчване“ се заменят с „наредбата по чл. 65,
ал. 1, т. 2 от Закона за здравето“.
§ 7. В Наредба № 11 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна
медицина“ (обн., ДВ, бр. 56 от 2014 г.; изм.,
бр. 106 от 2014 г. и бр. 37 от 2016 г.) в раздел VI
на приложение № 1 към член единствен, т. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1.4:
а) в буква „б“ думите „поне 1 медицински
физик/инженер и“ се заличават;
б) създава се буква „г“:
„г) медицински физици и експерти по
медицинска физика съгласно изискванията
на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона
за здравето“, но не по-малко от един медицински физик.“
2. В т. 2.5:
а) в буква „б“ думите „поне 1 медицински
физик/инженер и“ се заличават;
б) създава се буква „г“:
„г) експерти по медицинска физика и
медицински физици съгласно изискванията
на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона
за здравето“, но не по-малко от един медицински физик.“
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кирил Ананиев
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Приложение № 1
към чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 3
Оценка на очакваната доза и риска за пациента в резултат на медицинско oблъчване при участие
в медицинска изследователска програма или програма за здравен скрининг
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(наименование на медицинската изследователска програма или програмата за здравен скрининг)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(лечебно заведение, което ще провежда медицинската изследователска програма или програмата за здравен
скрининг )
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(радиологичната апаратура и предвидените радиологични процедури, които ще бъдат ползвани в
медицинската изследователска програма или програмата за здравен скрининг)
А. Радиоактивни вещества
А1. Данни за използваните радиофармацевтици
Радиофармацевтик

Използвана активност за
процедура

Брой процедури

Оценена доза за една
процедура

Б. Рентгенологични процедури
Б1. Данни за използваните рентгенологични процедури
Рентгенологична процедура

Брой процедури

Оценена доза за една процедура
(използвай ДРН, когато са налични)

В. Оценка на дозата и риска
В1. Каква е общата доза по т. А1 и Б1, получена от лицето при участието в изследователската прог
рама или скрининговата програма, и с колко се надвишава дозата при стандартна радиологична
практика? Какви са рисковете свързани с тези две дози (обща доза и надвишаващата стандартната
радиологична практика доза)?

Специално внимание трябва да се обърне на жени в репродуктивна възраст, бременни, кърмачки, деца,
стажанти или други чувствителни групи.
В2. Декларация от експерт по медицинска физика
Аз, долуподписаният експерт по медицинска физика съм уверен, че информацията в раздели А и/или
Б и анализът в раздел В дават разумна оценка на планираното медицинско облъчване при участие
в настоящата програма и свързания с него риск.
………………………………………….............................….
(Име, Фамилия)

……………........................…….………
(Подпис)

……………......................….....
(Дата)

.......................................................................................................
Месторабота: ...............................................................................................................
Адрес: ........................................................................................................................
Телефон: .....................................................................................................................
Е-мейл: .......................................................................................................................
Позиция/длъжност:
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Приложение № 2
към чл. 18, ал. 2
Минимален брой експерти по медицинска физика и медицински физици за дейностите по осигуряване на
качеството и радиационната защита в лъчелечението, нуклеарната медицина и образната диагностика
Минималният брой медицински физици се определя, като еквивалентният пълен щат (ЕПЩ) за всеки вид
уредби и вид/брой процедури се умножи съответно по броя на уредбите, процедурите и дейностите в лечебното заведение и резултатите от таблици 1, 2, 3 и 4 се сумират. Ако определеният с помощта на таблицата
ЕПЩ е нецяло число, по-голямо от 1, минималният брой физици на постоянен щат се определя чрез закръгляване към най-близкото по-голямо цяло число. Ако определеният с помощта на таблицата ЕПЩ е нецяло
число, по-малко от 1, лечебните заведения могат да не назначават медицински физик на постоянен щат, но
са длъжни да осигуряват консултации с експерт по медицинска физика по въпросите, свързани с радиационната защита при медицинското облъчване. Посоченият щат в таблици 1, 2 и 3 не включва дейностите от
таблица 4, както и ремонтно-сервизното обслужване на уредбите и поддръжката на компютърните мрежи.
Таблица 1. Минимален брой медицински физици в лъчелечението*
Вид уредба/процедури
1. Медицински ускорител за електрони и фотони с различна енергия
2. Медицински ускорител за електрони и фотони с една енергия
3. Телегаматерапевтична уредба
4. Рентгенова терапевтична уредба
5. Уредба за брахитерапия с дистанционно посленатоварване
6. Брахитерапия с ръчно посленатоварване
7. Симулатор
8. Компютърна планираща система
9. Планиране на лъчелечение за 100 пациенти за една година (нови и с променен план и/или
метод за лъчелечение)

ЕПЩ
0,9
0,7
0,5
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
0,2

* Броят на медицинските физици на постоянен щат в звената за лъчелечение задължително трябва да бъде наймалко двама, от които поне единият е експерт по медицинска физика по лъчелечение.

Таблица 2. Минимален брой медицински физици в нуклеарната медицина**
Вид уредба/процедури
1.
2.
3.
4.
5.

Гама-камера (планарна или SPECT)
Позитронно-емисионна томография (PET)
Автоматичен гама-брояч
1000 динамични или SPECT/PET изследвания за една година
100 нови пациенти за метаболитна брахитерапия за една година

ЕПЩ
0,5
0,5
0,1
0,1
0,3

** При използване на циклотрон броят на медицинските физици се увеличава с един.
Когато броят на медицинските физици на постоянен щат е повече от един, най-малко единият от тях е експерт
по медицинска физика по нуклеарна медицина. В останалите случаи се осигурява експерт по медицинска физика
по нуклеарна медицина по договор за консултация.

Таблица 3. Минимален брой медицински физици в диагностичната и интервенционалната рентгенология***
Вид уредба
1. Компютър-томографска уредба
2. Ангиографска уредба
3. Стационарна уредба за скопия и графия
4. Стационарна или мобилна уредба или работен пост за рентгенова скопия
5. Стационарен пост за рентгенова графия
6. Мамографска уредба
7. Мобилна уредба за рентгенова графия
8. Дентална уредба за секторни или панорамни снимки
9. Проявителна машина или лазерен дигитайзер
10. Работна станция от система за архивиране и комуникация на образите (PACS)

ЕПЩ
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08
0,08
0,05
0,05
0,05
0,10

*** В университетски болници и други лечебни заведения с 20 или повече работни поста се осигуряват най-малко
двама медицински физици, от които най-малко един е експерт по медицинска физика по образна диагностика.
При участие на медицинските физици в осигуряването на качеството и на други образни методи без използването на йонизиращи лъчения, като магнитно-резонансна томография, ултразвукова диагностика и др., броят им се
увеличава.
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Таблица 4. Минимален брой медицински физици за други дейности и задачи, свързани с източниците на
йонизиращи лъчения
Вид дейност

ЕПЩ

1. Радиационна защита (дозиметричен и радиометричен контрол) – за 100 лица от персонала
2. Научноизследователска работа
3. Учебна
Преподавателска работа – 200 учебни часа в година
Ръководство на един обучаващ се на база специализант
Ръководство на един докторант
Ръководство на един дипломант

0,30
1,0
1,0 експерт
0,1 експерт
0,1 експерт
0,05

Приложение № 3
към чл. 23, ал. 3
Минимален обем на дозиметричната информация за проведените медицински радиологични процедури,
която се записва в медицинската документация на лечебното заведение и на пациента
I.

Обща част:
–
Данни за пациента – име, възраст, пол, телесна маса (тегло)
–
Кабинет/уредба, с която е направена процедурата
–
Вид процедура
–
Изследван орган/система

II.

Специфична част според вида на изследването/процедурата:

1. Рентгенова графия

–

Проекция/брой проекции

–

При стационарни уредби: Произведение кермаплощ (стойност и измерителна единица)

2. Рентгенова скопия и смесено изследване

–

Общо време на скопия в минути

с графия или запис на образи, включи-

–

Брой записани образи

телно интервенционални и други проце-

–

Произведение керма-площ (стойност и измерител-

дури под рентгенов контрол

на единица)
–

Въздушна керма в референтната точка в mGy (при
уредби, показващи тази величина)

3. Компютърна томография

4. Мамография

–

Брой фази (без и със контрастно вещество)

–

Произведение доза-дължина DLP в mGy.cm

–

Проекция/брой проекции

–

Падаща въздушна керма или средна жлезиста доза
в mGy (при уредби, показващи тази величина)

5. Рентгенова остеодензитометрия���������
, �������
дентал-

–

Проекция/брой проекции

–

Радионуклид

–

Радиофармацевтик

–

Аплицирана активност, MBq

–

Документация

на графия и други специфични методи
6. Нуклеарна медицина

7. Лъчелечение

„Лъчелечение“

съгласно

медицинския

стандарт

С Т Р.
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Приложение № 4
към чл. 29

......................................................................................

......................................................................................

ПИСМЕНА ИНСТРУКЦИЯ

ПИСМЕНА ИНСТРУКЦИЯ

за поведение на пациента след проведено
изследване с открити радиофармацевтични
вещества

за поведение на пациента след проведено лечение
с радиоактивен йод

Уважаеми г-жо / г-н ..................................................
ЕГН...............................
Вие бяхте изследван с радиофармацевтик ............
с активност..................................................................
с цел .............................................................................

Уважаеми г-жо / г-н ...................................................
ЕГН...............................................................................
Вие бяхте лекуван с радиофармацевтик ................
с активност .................................................................
с цел .............................................................................

(наименование на лечебното заведение, адрес, телефон)

При обичайните прилагани активности при
изследванията те не представляват опасност за
здравето Ви и Вие можете да извършвате
дневните си задължения, както сте го правили и
преди.
Независимо от това, че изследването се провежда
в амбулаторни условия, след прекратяването му
във Вашето тяло все още остава малко количество
радиоактивно вещество, което излъчва в малка
степен лъчение. С течение на времето това
радиоактивно вещество се разпада и се отделя от
организма Ви. Този процес приключва в рамките
на няколко дни.
За предпазване на Вашите близки или на други
лица, Ви молим поне в течение на едно
денонощие да спазвате следните предпазни
мерки:
1. Избягвайте непосредствения контакт с
други хора, особено с бременни жени или малки
деца.
2. Погрижете се за прилежно измиване на
ползваната от Вас тоалетна, тъй като някои
екскременти, особено урината, могат да съдържат
радиоактивни вещества.
3. Спазвайте точно дадените инструкции от
лекуващия Ви лекар, като при нужда се
обръщайте
към
него
за
допълнителна
информация.
4. Ако сте провели лечение с радиоактивни
вещества, ще получите допълнителна лична
инструкция от лекуващия Ви лекар.
Вашият лекуващ лекар е д-р .....................................
За контакт: тел.............................................................
Дата......................................
Лекуващ лекар:.................................

/подпис/

(наименование на лечебното заведение, адрес, телефон

Основни елементи на инструкцията:
1. Цел на провеждащото се лечение
2. Изход от провеждащото се лечение
3. Мерки за подготовка на пациента за
предстоящото лечение
4. Правила за радиационна защита след
лечението и изписването на пациента
Вашият лекуващ лекар е д-р .....................................
За контакт: тел.............................................................
Дата......................................
Лекуващ лекар: ................................

/подпис/
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Приложение № 5
към чл. 29

Карта на пациент след лечение с радиофармацевтик
Стр. 1.
КАРТА НА ПАЦИЕНТ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ С РАДИОФАРМАЦЕВТИК

Име на пациента:……………………………………………………………
ЕГН...................................,
адрес ......................................................................................
на дата...................................................
на пациента бе приложено лечение с радиофармацевтика .....................
с активност .................................................................
При изписването на …………….….(дата/месец/година)
е регистрирана мощност на дозата на 1 метър от тялото на пациента .......................mSv.h-1.
Измерените стойности съответстват на нормативните изисквания.
Пациентът получи писмени инструкции за поведение след изписването.
Този документ трябва да се носи по всяко време до ………………..(дата/месец/година)

Стр. 2.
ЗА КОНТАКТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ
Лечебно заведение:
Лекуващ лекар: .......................................
Тел.............................................................
e-mail: …………………………………...

За допълнителна информация:
Национален център по радиобиология и радиационна защита
София 1606, бул. “Георги Софийски” 3
Тел: : +359 2 9531733
e-mail: rzmo@ncrrp.org

Стр. 3.
MEDICAL TREATMENT CARD

The under named patient has undergone a medical treatment with a radioactive substance. This person left the treatment unit after
verification according to International safety standards. Radiation safety can therefore be guaranteed, provided the instructions
given to the person are observed.
Patient ID
Full name:
Address:

Radioactive substance
Isotope:
Time of administration:
DD/MM/YYYY
Activity administrated: ……..MBq
Card developed by: HERCA – Heads of the European Radiological protection Competent Authoriries (logo)
This card should be carried at all times until ………………………dd/mm/yyyy

Стр. 4.
IN CASE OF EMERGENCY

Information about this patient can be given by:
Institution: …………………………… (hospital)
Contact: ……………………………….(name)
Phone number: ………………………..
e-mail: …………………………………
For additional information: National Centre of Radiobiology and Radiation Protection (logo)
Sofia 1606, 3, Georgi Sofiyski str., tel: +359 2 9531733
This card should be carried at all times until …………………….dd/mm/yyyy
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Приложение № 6
към чл. 32, ал. 1, т. 1

Физико-технически изисквания и програма за контрол на качеството
на рентгеновите уредби за диагностична и интервенционална рентгенология

1

веднъж
годишно

1.2. Повторяемост
на анодното
напрежение U

1

веднъж
годишно

1.3. Точност на
анодното
напрежение –
зависимост от
анодния ток или от
количеството
електричество
1.4. Слой на
полуотслабване и
минимална обща
филтрация на
рентгеновото
лъчение
1.5. Време на
експонация t точност на таймера

1

веднъж
годишно

1

веднъж
годишно

1

веднъж
годишно

1.6. Лъчев дебит големина

1

веднъж
годишно

1.7. Лъчев дебит възпроизводимост
във времето
1.8. Лъчев дебит повторяемост при
еднакви условия на
измерване

1

веднъж
на 6
месеца
веднъж
на 6
месеца

1.9. Лъчев дебит повторяемост при
изменение на
анодния ток I и/или
количеството
електричество I.t

1

1

2. Блендиращо устройство
2.1. Съвпадение на
1, 2
светлинния визьор и
лъчевото поле

веднъж
годишно

веднъж
на 3
месеца

Забележка

3

Граници на
безопасна
работа

2

Граници на
нормална
работа

1

1. Рентгенов източник
1.1. Точност на
анодното
напрежение U

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност*

Таблица 1. Основни изпитвания на уредбите за рентгенография (без мамография и дентална
рентгенография)
Контролиран
параметър

С Т Р.

4

5

6

Отклонение на
измерената стойност от
зададената:
до  6% при U <100 kV и
до ± 6 кV при U > 100
kV.
Отклонение до  5% на
всяка измерена
стойност от средната
стойност при наймалко 3 измервания
при повторяеми
условия

Отклонение на
измерената стойност от
зададената до
 10% за t > 100 ms
-

Разлика до 20% от
базовата стойност

Отклонение на измерената
стойност от зададената:
до  10% при U <100 kV и
до ± 10 кV при U > 100 kV.

Измерва се средната пикова
стойност на напрежението
по неинвазивен метод с
уред, поставен в лъчевия
сноп
Измерва се за средна
стойност на U, например 70
или 80 kV

Максимално отклонение
до  10% между
измерените стойности

Оценява се чрез измерване
при 70 kV или 80 kV и наймалко 5 стойности на
анодния ток (mA) или на
количеството електричество
(mA s)

Слоят на
полуотслабване, измерен
в алуминий, не трябва да
бъде по-малък от: 2,1 mm
при 70 kV и 2,3 mm при
80 kV.
Отклонение на измерената
стойност от зададената до
 50% за t  1 s и
 25% за t > 1 s
> 25 Gy(mA.s)-1 на 1 m
от фокуса при
действително измерена
стойност на
напрежението 80 kV
Разлика до 50% от
базовата стойност

Съответства на минимална
обща филтрация 2,5 mm Al

Отклонение до  10%
на всяка измерена
стойност от средната
при най-малко 3
измервания при
повторяеми условия
Отклонение до  15%
на всяка измерена
стойност от средната
при измервания,
направени при
постоянна стойност на
напрежението и при
различни стойности на
I (mA) и/или I.t (mA.s)

Отклонение до  20% на
всяка измерена стойност
от средната при наймалко 3 измервания при
повторяеми условия

Разликата между
границите на лъчевото
поле и светл. поле за

Сумата от отклоненията
между границите на
лъчевото и светлинното

Лъчевият дебит се измерва
при типично за уредбата
качество на рентгеновото
лъчение, напр. при анодно
напрежение 80 kV и обща
филтрация 3 mm Al
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2.2. Центриране на
светлинния визьор и
лъчевото поле

1, 2

веднъж
на 3
месеца

2.3. Съвпадение на
кръста на
светлинния визьор с
центъра на касетата
в касетоносача

1, 2

веднъж
на 3
месеца

2.4. Ортогоналност
на централния
рентгенов лъч и
филма
2.5. Точност на
автоматичната
блендираща система

1

веднъж
годишно

1

веднъж
годишно

2.6. Ограничаване
на работния сноп

1, 2

веднъж
на 6
месеца

ВЕСТНИК

всяка от четирите страни
да е   1% от
разстоянието от фокуса
до равнината на св. поле
Разстоянието между
образа на кръста на
светлинния визьор и
центъра на лъчевото
поле да е  1% от
разстоянието фокусфилм
Разстоянието между
образа на кръста на
светлинния визьор и
центъра на филма да е 
1% от разстоянието
фокус-филм
  1,50 ъгъл между
централния рентгенов
лъч и перпендикуляра
към филма
Разликата между
границите на лъчевото
поле и на филма за
всяка от четирите
страни да е   2% от
разстоянието фокусфилм

3. Противодифузионна решетка
3.1. Наличие на
1
веднъж
дефекти на
годишно
решетката

3.2. Движение на
решетката

2

ежеднев
но

1

веднъж
годишно

Липса на визуално
наблюдавани дефекти
върху клиничните
рентгенографии
Липса на
нехомогенности в
оптичната плътност
върху рентгенография,
направена при найкратката използвана в
практиката експонация

С Т Р. 9 1

полета по всяка от двете
главни оси да е  3% от
разстоянието от фокуса до
равнината на св. поле

Измерва се при
стационарни уредби,
позволяващи куплиране на
рентгеновата тръба с
касетоносача

При наличие на
автоматично блендиране

Блендиращото устройство
да позволява
ограничаване на работния
сноп до най-малкия
използван формат
рентгенова касета при
всички използвани
разстояния фокус-филм

Следи се по време на
рутинната работа

Липса на нехомогенности
в оптичната плътност
върху рентгенография на
решетката, наблюдавана с
негативоскоп от 1 m.

Рентгенографира се
поставена върху рентген.
касета при 50 kV
Следи се по време на
рутинната работа
При движеща се решетка

Следи се по време на
Образите на ламелите не
рутинната работа
се визуализират върху
рентгенографиите
4. Експонационен автомат (експономат) – за уредби за рентгенография, без мобилните и тези със скениращ тесен сноп
Не се отнася за
4.1. Ограничаване
1
пусково
Максимална възможна
на експонацията
стойност на количеството рентгеноскопия и
томография
електричество до 600
mA.s и на времето на
експонация при единична
експонация до 6 s
Разлика до 20% между
Измерва се с фантом от
1
веднъж
Разлика до 10% между
4.2. Повторяемост
всяка стойност на
вода с дебелина
годишно
всяка стойност на
на експономата
количеството
20 cm или друго
количеството
електричество след
еквивалентно вещество, при
електричество след
експонацията или на
напрежение
експонацията или на
въздушната керма от
76 - 81 kV, с
въздушната керма от
противодифузионната
средните им стойности, средните им стойности,
при най-малко 3
решетка
при най-малко 3
повторяеми измервания. повторяеми измервания.
При филм-фолийни
4.3. Настройка на
1
веднъж
При филм-фолийни
експономата
годишно
комбинации: оптичната комбинации: оптичната
плътност да е 0,5 ÷ 2,0 OD
плътност да е 0,9 ÷ 1,4
2

ежеднев
но

С Т Р.
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4.4. Повторяемост
при избор на
различни доминанти
на експономата

1

веднъж
годишно

4.5. Компенсация на
енергийната
зависимост при
различни стойности
на анодното
напрежение

1

веднъж
годишно

4.6. Точност на
настройката на
експономата при
различни дебелини
на фантома

1

веднъж
годишно

4.7.
Възпроизводимост
на настройката на
експономата

1

веднъж
годишно

5. Общи характеристики на уредбата
5.1. Пространствена
1
веднъж
разделителна
годишно
способност

ВЕСТНИК

OD с воала.
При цифрови
преобразуватели (CR и
DR): възд. керма на
входа на
преобразувателя да е под
10 μGy
При филм-фолийни
комбинации: Разлика до
 0,3 OD между всяка
стойност на OD и
средната ОD на
филмите, експонирани с
избор на различна
доминанта при равни
други условия.
При цифрови
преобразуватели (CR и
DR): Разлика до  20%
между всяка измерена
стойност и средната от
образите, получени с
избор на различна
доминанта при равни
други условия.

При филм-фолийни
комбинации: Разлика
до  0,3 OD между
всяка стойност на OD и
средната OD за
филмите, експонирани
при различни
стойности на U в
използвания на
практика диапазон и
при равни други
условия.
При филм-фолийни
комбинации: Разлика
до  0,3 OD между
всяка стойност на OD и
средната OD за
филмите, експонирани
при различни типични
дебелини на фантома
при равни други
условия
При филм-фолийни
комбинации: Разлика
до  0,3 OD от базовата
стойност за филми,
експонирани при
еднакви условия.
При цифрови
преобразуватели (CR и
DR): Разлика до  30%
от базовата стойност на
възд. керма на входа на
преобразувателя
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с воала.

При филм-фолийни
комбинации: Разлика до 
0,4 OD между всяка
стойност на OD и средната
ОD на филмите,
експонирани с избор на
различна доминанта при
равни други условия.

1. Измерва се с фантом от
вода с дебелина 20 cm или
друго еквивалентно
вещество, при напрежение
76 - 81 kV, с
противодифузионната
решетка
2. При CR и DR:
измерването се прави за
въздушна керма на входа на
преобразувателя, дозов
индикатор или MPV
(средна стойност на
пикселите), според
препоръките на
производителя.
3. Критерият не се прилага
при DR системи, при които
производителя т има
специфични изисквания
към настройката на
експономата
Измерва се с фантом от
вода с дебелина 20 cm или
друго еквивалентно
вещество, с
противодифузионната
решетка.

Измерва се с фантом от
вода с дебелини между 15 и
30 cm, или друго
еквивалентно вещество, при
напрежение 76 - 81 kV, с
противодифузионната
решетка

При филм-фолийни
комбинации: Разлика до
 0,5 OD от базовата
стойност за филми,
експонирани при еднакви
условия.
При цифрови
преобразуватели (CR и
DR): Разлика до  60% от
базовата стойност на
възд. керма на входа на
преобразувателя

Измерва се с фантом от
вода с дебелина 20 cm или
друго еквивалентно
вещество, при напрежение
76 - 81 kV, с
противодифузионната
решетка.

Най-малко 1,6 mm-1

Измерва се с подходящ
фантом, напр.
висококонтрастен ивичен
тестов растер тип Huttner и
воден фантом с дебелина 20
cm между ивичния растер и
преобразувателя на образа
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5.2. Калибровъчен
коефициент на
вградения
дозиметър за
измерване на
произведение
керма-площ (КАРметър)

1

веднъж
годишно

ВЕСТНИК
± 35% от стойността по
сертификат

С Т Р. 9 3
Измерва се с дозиметър с
валиден калибровъчен
сертификат

Забележка

Граници на
безопасна
работа

Граници на
нормална
работа

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност

Контролиран
параметър

Таблица 2. Изпитвания на преобразувателите на образа и на условията за визуализация (без тези за
мамография)

1
2
3
4
5
6
1. Рентгенови филми, усилващи фолии и касети
2
веднъж
Липса на артефакти от
1.1. Състояние и
седмично замърсявания и
чистота на касетите и
дефекти на касетите и
усилващите фолии
ус. фолии върху
експониран филм
Използва се негативоскоп с
1.2. Уплътняване на
1, 2
веднъж на Липса на тъмни петна
минимална яркост
рентгеновите касети
3 месеца
или ивици върху
1000 cd.m-2
проявен филм от
неекспонирана касета,
поставена върху
негативоскоп по 10 min
от двете страни
Чрез рентгенографиране на
Липса на области с
1.3. Контакт между
1, 2
веднъж
метална мрежа, поставена
усилващите фолии и
годишно и нарушена нерязкост
върху касетата
върху
филма в касетата
при
рентгенографията
проблем
1
веднъж
1.4. Относителна
Разлика до  0,3 OD
годишно
чувствителност на
между стойностите на
или при
филм-фолийните
OD на филмите,
проблем
комбинации (ФФК)
експонирани в
от еднакъв клас
различните касети при
отделението
еднакви геометрични
и експонационни
условия
2. Проявяване на рентгеновите филми – за това изпитване във всяка тъмна стая трябва да има уред за генериране на
сенситометричен клин (сенситометър), уред за измерване на оптична плътност (денситометър) и цифров термометър
2.1. Воал на
2
веднъж
Воал на филма до 0,2 Воал на филма до 0,3 OD
Измерва се с денситометър
проявения филм
седмично OD
2.2. Индекс на
2
веднъж
Разлика до 0,2 OD от
Разлика до 0,3 OD от
чувствителност
седмично базовата стойност
базовата стойност
2.3. Индекс на
2
веднъж
Разлика до 0,2 OD от
Разлика до 0,3 OD от
контраста
седмично базовата стойност
базовата стойност
2.4. Температура на
2
веднъж
Разлика до 10C от
Разлика до 20C от
проявителя
месечно
базовата стойност
базовата стойност
3. Тъмна стая
Определя се при изключен
3.1. Светлинни
1, 2
ежеднев
Разлика до 0,1 OD
защитен фенер и включено
пропуски
но
между OD на част от
осветление в съседните
филм, престояла 2 min
помещения.
открита
върху
Филмът предварително се
работния
плот
и
експонира с рентгеново
закрита част от филма.
лъчение до около 1,0 OD
Определя се при работни
Разлика до 0,1 OD
3.2. Защитен фенер
1, 2
веднъж
условия в тъмната стая на
6 между OD на част от
включен фенер и включено
филм, престояла 2 min
месеца
осветление в съседните
открита
върху
помещения.
работния
плот
и
Филмът предварително се
закрита част от филма.
експонира с рентгеново
лъчение до около 1,0 OD
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4. Условия за разчитане на филмовите рентгенографии
4.1. Яркост на
1
веднъж
Яркост > 1700 cd.m2 по
негативоскопа
годишно
цялата работна площ
4.1. Хомогенност на
веднъж
До 30% разлики между
негативоскопа
годишно
всяка стойност и
средната стойност на
яркостта
4.3. Осветеност в
1
веднъж
Осветеност < 50 lx в
залата
годишно
равнината на
негативоскопа
5. Компютърна рентгенография (CR)
За изпитванията в този раздел трябва да се използват образи с минимална софтуерна обработка
5.1. Тъмнови шум
1
веднъж
Максимални стойности
годишно
на дозовия индикатор:
130 за Agfa SAL
280 за Fuji pixel value
80 за Kodak EIGP
380 за Kodak EIHR
3975 за Konica pixel
value
5.2. Тъмнови шум 1
веднъж
Увеличение с повече от
възпроизводимост
годишно
50% от базовата
стойност на MPV в
определена област на
интерес (ROI) на
образите
5.3. Остатъчен образ
веднъж
Липса на видими следи
Под 1% разлика между
(ефикасност на
годишно
от блокчето върху
MPV под блокчето и
„изтриването” на
образа, получен след
извън него
остатъчната
изтриване и повторно
информация)
прочитане на касетата
5.4. Предавателна
1
веднъж
Съответствие със
функция на
годишно
спецификацията на
системата
производителя
5.5. Точност на
дозовия индикатор

1

веднъж
годишно

5.6. Повторяемост на
дозовия индикатор

1

веднъж
на
6
месеца

5.7.
Възпроизводимост
на дозовия
индикатор

1

веднъж
на
6
месеца

5.8. Относителна
чувствителност на
касетите

1

веднъж
годишно

5.9. Хомогенност на
образа

1

веднъж
годишно

Въздушната керма,
изчислена от дозовия
индикатор, не трябва
да се различава с
повече от 20% от
измерената стойност на
въздушната керма в
равнината на детектора
До 10% относително
средноквадратично
отклонение на средната
стойност на
въздушната керма,
изчислена от дозовия
индикатор, при наймалко 3
последователни
облъчвания при
еднакви условия
Изменение до 20% от
базовата стойност на
въздушната керма,
изчислена от дозовия
индикатор
Разлика до 20% между
стойностите на
въздушната керма,
изчислена от дозовия
индикатор за различни
касети, облъчени при
еднакви условия
До 10% отклонение oт
средната стойност на
въздушната керма, в
пет области от образа
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Измерва се в централен и в
четири периферни участъци о
негативоскопа
При изключен
негативоскоп

Измерва се за всяка касета.
Касетата се обработва при
стандартни условия, 5 мин
след „изтриване” на
остатъчната информация;
MPV - средна стойност на
пикселите

Използва се блокче от мед
или олово

Построява се зависимостта
на средната стойност на
пикселите (MPV) от
въздушната керма върху
преобразувателя на образа
Използва се зависимостта
на дозовия индикатор от
въздушната керма,
зададена от производителя.
Измерва се с качество на
лъчението по препоръките
на производителя

До 20% относително
средноквадратично
отклонение на средната
стойност на въздушната
керма, изчислена от
дозовия индикатор, при
най-малко 3
последователни
облъчвания при еднакви
условия
Изменение до 50% от
базовата стойност на
въздушната керма,
изчислена от дозовия
индикатор

До 20% отклонение от
средната стойност на
въздушната керма, в пет
области от образа

В 5 области на интерес (в
средата на касетата и в
средата на всеки от
четирите квадранта) се
определя MPV в
стандартен ROI и за всяка
от тях се изчислява
въздушната керма чрез
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5.10. Моаре от
противодифузионната решетка

1

веднъж
годишно

В образа не трябва да
се наблюдава моаре

5.11. Геометрично
изкривяване на
образа

1

веднъж
годишно

Отношението на двете
страни на образа на
квадрат не трябва да е
по-голямо от 1±0,04
Промяна от базовата
стойност с повече от 2
групи на тестовия обект

предавателната функция от
т. 5.4
Снимка на CR касета,
поставена в касетоносача,
при 70 kV, 1 mm Cu на
изхода на тръбата, 100 cm
разстояние фокуспреобразувател

1
веднъж
5.12. Максимална
годишно
разделителна
способност на
изобразяващата
система възпроизводимост
веднъж
Промяна от базовата
5.13.Възпроизводимо 1
годишно
стойност с повече от 2
ст на нисконива на контраст на
контрастната
тестовия обект
визуализация
6. Директна дигитална рентгенография (DR)
За изпитванията в този раздел трябва да се използват образи с минимална софтуерна обработка
Под 1% разлика между
6.1. Остатъчен образ
1
веднъж
Липса на видими следи
MPV под блокчето и
годишно
от блокчето върху
извън него
образа при третата
експонация от три
последователни

6.2. Предавателна
функция на
системата

1

веднъж
годишно

6.3. Повторяемост на
дозовия индикатор

1

веднъж
на
6
месеца

6.4.
Възпроизводимост
на дозовия
индикатор

1

веднъж
на
6
месеца

6.5. Тъмнови шум възпроизводимост

1

веднъж
годишно

6.6. Хомогенност на
образа

1

веднъж
годишно

6.7. Геометрично
изкривяване на
образа

1

веднъж
годишно

Съответствие със
спецификацията на
производителя
До 10% относително
средноквадратично
отклонение на средната
стойност на
въздушната керма,
изчислена от дозовия
индикатор, при наймалко 3
последователни
облъчвания при
еднакви условия
Изменение до 20% от
базовата стойност на
въздушната керма,
изчислена от дозовия
индикатор
Увеличение с повече от
50% от базовата
стойност на MPV в
определена област на
интерес (ROI) на
образите
До 5% отклонение oт
средната стойност на
въздушната керма, в
пет области от образа

Отношението на двете
страни на образа на
квадрат не трябва да е
по-голямо от 1±0,04
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До 20% относително
средноквадратично
отклонение на средната
стойност на въздушната
керма, изчислена от
дозовия индикатор, при
най-малко 3
последователни
облъчвания при еднакви
условия

Разделителната способност
се оценява с
висококонтрастен ивичен
тестов растер, напр. тип
Huttner
Използва се тестов обект тип
Leeds или аналогичен

Правят се три експонации:
първата и третата – със
затворен колиматор и
преобразувател, екраниран
с олово, а втората – при
отворен колиматор и с
блокче от мед или олово в
снопа
Построява се зависимостта
на средната стойност на
пикселите (MPV) от
въздушната керма върху
преобразувателя на образа
Използва се зависимостта
на дозовия индикатор от
въздушната керма,
зададена от производителя.
Измерва се с качество на
лъчението по препоръките
на производителя

Изменение до 50% от
базовата стойност на
въздушната керма,
изчислена от дозовия
индикатор

До 10% отклонение от
средната стойност на
въздушната керма, в пет
области от образа

В 5 области на интерес (в
средата на детектора и в
средата на четирите
квадранта) се определя
средната стойност на
пикселите в стандартен
ROI и за всяка от тях се
изчислява въздушната
керма чрез предавателната
функция от т. 6.2
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6.8. Максимална
разделителна
способност на
изобразяващата
система възпроизводимост
6.9.Възпроизводимос
т на нискоконтрастната
визуализация

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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1

веднъж
годишно

Промяна от базовата
стойност с повече от 2
групи на тестовия обект

Разделителната способност
се оценява с
висококонтрастен ивичен
тестов растер, напр. тип
Huttner

1

веднъж
годишно

Промяна от базовата
стойност с повече от 2
нива на контраст на
тестовия обект

Използва се тестов обект тип
Leeds или аналогичен

7. Условия за разчитане на дигиталните образи
7.1. Разделителна
способност и
нискоконтрастна
визуализация на
монитора

1, 2

веднъж
на
6 месеца

Липса на промяна от
базовата стойност

Всички линии в
тестовите образи трябва
да са различими

7.2. Обхват на
яркостта на монитора

1, 2

веднъж
на
6 месеца

Отклонение от базовата
стойност:
до ±35% за черното
до ±30% за бялото

7.3. Съответствие на
сивата скала със
стандарт DICOM

1

веднъж
на
6 месеца

Отношението на
максималната към
минималната яркост да
е поне 250 за
диагностични
монитори.
Отклонение от
базовата стойност:
до ±25% за черното
до ±20% за бялото
До GSDF ± 10 % за
диагностични
монитори

7.4. Хомогенност на
яркостта

1, 2

веднъж
на
6 месеца

1

веднъж
на
6 месеца

8.1. Разделителна
способност

1

пусково

8.2. Съответствие на
оптичната плътност
със стандарт DICOM

1

веднъж
на
6 месеца

8.3. Хомогенност на
оптичната плътност

1, 2

веднъж
на
6 месеца

8.4.
Възпроизводимост
на оптичната
плътност

1

веднъж
на
6 месеца

7.5. Осветеност в
залата
8. Принтери

До 30% разлики между
всяка стойност на
яркостта и стойността
й в центъра на
монитора
не по-голяма от 20 lx в
равнината на
диагностичния
монитор
Всички линии в
тестовия обект да са
различими
До GSDF ± 10 %

До 10% разлики между
всяка стойност на
оптичната плътност и
стойността й в центъра
на тестовия обект
Изменение от базовата
стойност до ±0,20 OD

До GSDF ± 15 % за
диагностични монитори

До 40% разлики между
всяка стойност на
яркостта и стойността й в
центъра на монитора
не по-голяма от 40 lx в
равнината на
диагностичния монитор

Тестови образи на AAPM
TG18-LPH10, -LPH50,
-LPH89 (с хоризонтални
линии) и TG18-LPV10,
-LPV50, -LPV89 (с
вертикални линии)
Определя се с тестови
образи на ААРМ
TG18-LN8-01 (или
TG18-LN12-01 )и
TG18-LN8—18 (или
TG18-LN12-18 )

GSDF – DICOM Grayscale
Standard Display Function;
Съответствието се
определя с тестови образи
на ААРМ от TG18-LN12-01
до TG18-LN12-18
Измерва се в централен и в
четири периферни участъка
с тестови образи на ААРМ
TG18-UNL10 и
TG18-UNL80
При изключен монитор

Филм, получен с тестов
образ на AAPM TG18-PQC
Измерва се оптичната
плътност в маркираните
области на линиите с
различно почерняване на
филма с тестов образ на
ААРМ TG18-PQC
Измерва се в централен и в
четири периферни участъка
на филми с тестови образи
на ААРМ TG18-UNL10 и
TG18-UNL80
Измерва се в централен
участък на филми с тестови
образи на ААРМ
TG18-UNL10 и
TG18-UNL80
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ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Забележка

Граници на
безопасна работа

Граници на
нормална
работа

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност

Контролиран
параметър

Таблица 3. Допълнителни изпитвания на уредбите за рентгенова скопия, включително ангиографските
уредби

1
2
3
4
5
6
Всички измерими параметри на рентгеновия източник при уредбите за рентгеноскопия, както и техните компоненти за
рентгенография, трябва да изпълняват критериите от таблици 1 и 2. Допълнително се контролират следните параметри:
1
веднъж
Ако решетката не се
1. Мощност на
< 0,8 Gy.s-1 за нормален
годишно
отстранява, измерената
въздушната керма
режим на дозата и
стойност се коригира с
на входа на ЕОП
< 1,0 Gy.s-1 за режим с
обявения от производителя
висока мощност на дозата
Буки-фактор на решетката.
за ЕОП с диаметър 25 cm,
При други размери на
измерена при автоматичен
входящия екран на ЕОП
контрол на яркостта на
мощността на дозата се
ЕОП, без протипресмята като обратно
водифузионна решетка.
пропорционална на
квадрата на диаметъра.
Измерва се с воден фантом
с дебелина 20 cm или
еквивалентен.
1
веднъж
Изменение до ±25% от
Изменение до ±50% от
Измерва се за всички
2. Мощност на
годишно
базовата стойност
базовата стойност
видове преобразуватели на
въздушната керма
образа.
на входа на
Измерва се с воден фантом
преобразувателя –
с дебелина 20 cm или
възпроизводимост
еквивалентен.
Измерва се с воден фантом
1
веднъж
3. Въздушна керма
< 0,20 Gy за кадър при
с дебелина 20 cm или
годишно
на входа на
ЕОП с диаметър 23 cm
еквивалентен.
преобразувателя за
Отнася се за нормален
кадър при режим на
режим на дозата при
цифрова графия
ангиографите
(серийни снимки)
1
веднъж
Изменение до ±25% от
Изменение до ±50% от
4. Въздушна керма
годишно
базовата стойност
базовата стойност
на входа на
преобразувателя за
кадър при режим на
цифрова графия
(серийни снимки) възпроизводимост
< 50 mGy.min-1 в нормален < 100 mGy.min-1
5. Мощност на
1
веднъж
Фантом от вода с дебелина
входящата
на 6
режим на скопия и без
20 cm или еквивалентен
въздушна керма на
месеца
увеличение
PMMA и напречни размери
кожата на пациента
30 cm x 30 cm.
– режим на скопия
1
веднъж
Изменение до ±25% от
Изменение до ±50% от
Воден фантом или фантом
годишно
базовата стойност
базовата стойност
от PMMA с напречни
размери 30 cm x 30 cm.
Измерва се при дебелини
на фантома 10, 20 и 30 cm
за всички налични размери
на полето и режими на
скопия, при автоматичен
контрол на яркостта.
1
веднъж
Изменение до ±25% от
Изменение до ±50% от
Фантом от вода с дебелина
4. Входяща
годишно
базовата стойност
базовата стойност
20 cm или еквивалентен
въздушна керма на
PMMA и напречни размери
кожата на пациента
30 cm x 30 cm. Измерва се
за кадър при режим
за всички налични размери
на цифрова графия
на полето и режими на
(запис) цифрова графия, при
възпроизводимост
автоматичен контрол на
яркостта.
-1
-1
> 1,0 mm за поле > 30 cm; > 0,8 mm за поле > 30 cm Разделителната способност
1
веднъж
5. Максимална
на 6
разделителна
> 1,2 mm-1 за поле 27-30
> 1,0 mm-1 за поле 27-30
се оценява визуално по
месеца
способност на
cm
cm
образа върху TV монитора в
изобразяващата
> 1,4 mm-1 за поле 23-25
> 1,2 mm-1 за поле 23-25
автоматичен режим на
система
висококонтрастен ивичен
cm
cm
тестов растер, напр. тип
> 1,6 mm-1 за поле 15-18
> 1,4 mm-1 за поле 15-18
Huttner 18
cm
cm
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6. Максимална
разделителна
способност на
изобразяващата
система възпроизводимост
7. Гранична
нискоконтрастна
визуализация
8.Възпроизводимос
т на нискоконтрастната
визуализация
9. Таймер за
отчитане на
интегралното време
на скопия

1, 2

веднъж
на 6
месеца

1

веднъж
на 6
месеца
веднъж
на 6
месеца

1, 2

1

веднъж
годишно

10. Точност на
автоматичното
блендиране на
лъчевото поле

1

веднъж
годишно

11. Калибровъчен
коефициент на
вградения
дозиметър за
измерване на
произведение
керма-площ (КАРметър)

1

веднъж
годишно

ВЕСТНИК

Промяна от базовата
стойност с повече от 2
групи на тестовия обект

Промяна от базовата
стойност с повече от 3
групи на тестовия обект

≤4%
Промяна от базовата
стойност с повече от 2
нива на контраст на
тестовия обект тип Leeds

Отношението на площите
на лъчевото поле и на
образа трябва да е помалко от 1,15

БРОЙ 13

Промяна от базовата
стойност с повече от 3
нива на контраст на
тестовия обект тип Leeds
Таймерът да прекъсва
експонацията при
изтичане на време, не поголямо от 10 min с
включване на
предупредителен звуков
сигнал 30 s преди
изтичането му
Лъчевото поле излиза
извън външните размери
на кожуха на
преобразувателя
± 35% от стойността по
сертификат

Оценява се визуално по
образите върху TV монитора
в автоматичен режим на
обекти с различен контраст,
вградени във фантом, напр.
тип Leeds

Измерва се с
рентгенография върху
касета с размер, по-голям
от размера на
преобразувателя.
Измерва се с дозиметър с
валиден калибровъчен
сертификат.
При уредби с тръба,
разположена под масата,
измерването се прави без
отчитане на отслабването
от масата.

Граници на
безопасна
работа

Забележка

Граници на
нормална
работа

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност

Таблица 4. Изпитвания на уредбите за компютърна томография
Контролиран
параметър

С Т Р.

1
1. Точност на
анодното
напрежение U

2
1

3
4
Пусково
Отклонение на измерената
изпитване стойност от зададената:
до  6% при U <100 kV и
до ± 6 kV при U > 100 kV.

5
Отклонение на измерената
стойност от зададената:
до  10% при U <100 kV и
до ± 10 кV при U > 100 kV

2. Повторяемост на
анодното
напрежение U

1

Пусково
изпитван
е

3. Слой на
полуотслабване и
обща филтрация на
рентгеновото
лъчение

1

Пусково
изпитван
е

4. Съвпадение на
светлинната
индикация с
равнината на среза
5. Точност на
локализацията на
равнината на среза
от топограмата
6. Стойности на
хаунсфийлдовите
числа

1

веднъж
месечно

По-добро от 2 mm

Отклонение до  5% на
всяка измерена стойност
от средната стойност при
най-малко 3 измервания
при повторяеми условия
Слоят на полуотслабване в
алуминий трябва да е наймалко:
3,4 mm при U = 110 kV,
3,8 mm при U = 120 kV,
4,2 mm при U = 130 kV,
4,6 mm при U = 140 kV.
По-добро от 5 mm

6
Измерва се средната
пикова стойност на
напрежението по
неинвазивен метод с уред,
поставен в лъчевия сноп,
без допълнителни
формиращи филтри.

1

Веднъж
на 6
месеца

По-добро от 2 mm

1

Пусково
изпитван
е

Разлика между измерените
и действителните
Хаунсфийлдови числа за
вода до  4 HU

Отклонение до  2% на
всяка измерена стойност
от средната стойност при
най-малко 3 измервания
при повторяеми условия

Измерва се при стойност
на анодното напрежение,
най-често използвана
клинично.

Разлика между измерените и Определя се с водния
фантом към уредбата
действителните
Хаунсфийлдови числа за
вода до  10 HU
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7. Стойности на
хаунсфийлдовите
числа възпроизводимост

1, 2

веднъж
месечно

8. Шум на образа

1, 2

веднъж
месечно

9. Еднаквост на
хаунфийлдовите
числа в различни
райони на
хомогенен фантом

1

веднъж
месечно

10. Компютъртомографски индекс
на дозата (CTDI)

1

веднъж
годишно

11. Дебелина на
среза върху образа

12. Ширина на
рентгеновия сноп по
надлъжната ос

13.
Висококонтрастна
разделителна
способност

14. Монитори и
принтери

ВЕСТНИК

Разлика от базовата
стойност:
до  5 HU за вода и
до  15 HU за друго
вещество
Разлика до 10% от
базовата стойност на
експеримен-талното
средноквадратично
отклонение  на
Хаунсфийлдовите числа
Разлика до 10 HU между
средните стойности в
централна и в няколко
периферни области

Разлика до 20% от
базовата стойност на CTDI
за единичен срез, измерен
при най-малко един
протокол за изследване на
глава и един за тяло
1
веднъж
Разлика до 20% на
годишно
измерената от показаната
стойност на CTDIw или
CTDIvol, при стандартни
клинични протоколи за
изследване на глава,
торакс, корем и таз на
възрастен пациент
1
веднъж
Разлика между зададената
годишно
и измерената стойност до:
+0,5 mm за дебелини на
среза <1 mm; 50% при
дебелини от 1 mm до 2 mm
и 1 mm за дебелини на
среза ≥2 mm.
1
веднъж
Съответствие със
годишно
спецификацията и
изменение от базовата
стойност до 20% или
1 mm (по-малкото от
двете)
1
веднъж
Разлика до 20% от
годишно
базовата стойност на
разделителната
способност, оценена чрез
ширината при половината
от максималната стойност
на точковата или
линейната
разпределителни функции
Прилагат се изискванията от Таблица 2, т. 7 и 8

Разлика от базовата
стойност:
до  10 HU за вода и
до  30 HU за друго
вещество
Разлика до 25% от базовата
стойност на
експерименталното
средноквадратично
отклонение  на
Хаунсфийлдовите числа

Разлика до 40% от базовата
стойност за CTDI за
единичен срез, измерен при
най-малко един протокол за
изследване на глава и един
за тяло

С Т Р. 9 9
Определя се в централна
област с диаметър около
10% от диаметъра на
образа на фантома
 се определя с воден или
водноеквивалентен
фантом; в централна
област с диаметър около
40% от диаметъра на
фантома
Оценява се с воден или
водноеквивалентен
фантом за глава, в
централна и четири
периферни области на
интерес с диаметър около
10% от диаметъра на
образа на фантома
Измерва се CTDI
свободно във въздух с
йонизационна камера с
дължина 10 cm.
Измерва се с йонизационна
камера и стандартни
дозиметрични фантоми от
РММА

Оценява се с помощта на
специализиран тестов
обект.

Съответствие със
спецификацията и
изменение от базовата
стойност до 50% или
2 mm (по-малкото от двете)

Оценява се чрез ширината
на измерения профил на
дозата при половината от
максималната стойност
Изпитванията се
адаптират към
специфичните изисквания
на производителя на
компютъртомографската
уредба и към наличния
фантом за качество на
образа

Забележка

Граници на
безопасна
работа

Граници на
нормална
работа

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност

Контролиран
параметър

Таблица 5. Изпитвания на уредбите за дентална рентгенография

1
2
3
4
5
6
Проявителният процес при уредбите за дентална рентгенография с филми трябва да изпълнява критериите от таблица 2, т. 3.
За уредбите за панорамна рентгенография трябва да са изпълнени още критериите от таблица 2, т. 1 и т.4.
1
Пусково
Работното напрежение да е Оценява се по
1. Минимално
техническата
анодно
 60 kV
спецификация
напрежение

С Т Р.
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ВЕСТНИК

2. Точност на
анодното
напрежение U

1

веднъж
на две
години

Отклонение на измерената Отклонение на измерената
стойност от зададената до стойност от зададената до
10%.
 6%, а при напрежения
над 100 kV до ± 6 кV.

3. Повторяемост на
анодното
напрежение U

1

веднъж
на две
години

4. Точност на
таймера

1

5. Повторяемост на
времето на
експонация

1

веднъж
на две
години
веднъж
на две
години

6. Повторяемост на
въздушната керма

1

веднъж
на две
години

7. Обща филтрация
на рентгеновата
тръба

1

веднъж
на две
години

Отклонение до  5% на
всяка измерена стойност
от средната стойност при
най-малко 3 измервания
при повторяеми условия
Отклонение на измерената
стойност от зададената до
 20%
Отклонение до  10% на
всяка измерена стойност
от средната стойност при
най-малко 3 измервания
при повторяеми условия
Отклонение до  10% на
всяка измерена стойност
на въздушната керма от
средната при най-малко 3
измервания при
повторяеми условия

8. Лъчев дебит при
зъбните кугели

1

9. Разстояние
фокус-кожа за
зъбните кугели
10. Размер на
лъчевото поле на
изходния отвор на
тубуса при зъбните
кугели
11. Размер на
лъчевото поле при
уредбите за
панорамна графия
12. Размер на
лъчевото поле при
уредбите за
дентална
компютърна
томография с
конусовиден сноп
(CBCT)
13. Гранична
висококонтрастна
разделителна
способност

1

веднъж
на две
години
пусково

14. Падаща
въздушна керма при
секторна снимка на
моларен
мандибуларен зъб
на възрастен
пациент
15. Произведение
керма-площ при
панорамна снимка
на възрастен
пациент
16. Падаща
въздушна керма за
цефалометрия на
възрастен пациент

Отклонение на измерената
стойност от зададената до
 50%
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Измерва се средната
пикова стойност на U по
неинвазивен метод с
уред, поставен в лъчевия
сноп
При пусковото изпитване
-за ниска, средна и висока
стойности на U; ежегодно
– за средна стойност на U,
например 70 kV

Отклонение до  20% на
всяка измерена стойност
на въздушната керма от
средната при най-малко 3
измервания при
повторяеми условия
≥1,5 mm алуминиев
еквивалент при
максимално напрежение
≤70 kV и ≥2,5 mm при >70
kV

Между 30 – 80 Gy.mAs-1
на 1 m от фокуса
Най-малко 20 cm

1

веднъж
на две
години

Диаметър при кръгло
сечение до 60 mm; а при
правоъгълно сечение
размери до 35 mm x 45 mm

Диаметър при кръгло
сечение до 75 mm; а при
правоъгълно сечение
размери до 40 mm x 50 mm

1

веднъж
на две
години

Ширина до 5 mm и
височина до 150 mm

Ширина до 10 mm и
височина до размера на
преобразувателя

1

веднъж
на две
години

1

веднъж
на две
години

Промяна от базовата
стойност до 25%

1

веднъж
на две
години

Под 2,5 mGy

Под 5 mGy

1

веднъж
на две
години

Под 100 mGy.cm2

Под 200 mGy.cm2

1

веднъж
на две
години

Под 3 mGy

Под 6 mGy

Измерва се на входа на
преобразувателя на
образа

Границите на лъчевото поле
са в границите на
преобразувателя на образа

Оценява се с
висококонтрастен ивичен
тестов растер с
пространствени честоти до
20 mm-1
Измерва се в точка от
централния лъч върху
изходната повърхност на
тубуса без пациент (без
обратно разсейване)
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1

17. Калибровъчен
коефициент на
вградения
дозиметър за
измерване на
произведение
керма-площ (КАРметър)

ВЕСТНИК
± 35% от стойността по
сертификат

веднъж
на две
години

С Т Р. 1 0 1
При наличие на вграден
дозиметър.
Измерва се с дозиметър с
валиден калибровъчен
сертификат.

Забележка

Граници на
безопасна
работа

Граници на
нормална
работа

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност

Контролиран
параметър

Таблица 6. Изпитвания на рентгеновите уредби за мамография (включително уредбите за скрининг)

1
2
3
4
5
6
Изпитванията на дигиталните мамографи се правят според методиката на Европейския протокол за контрол на качеството на
физичните и технически аспекти на мамографския скрининг
1. Рентгенов източник
1
пусково
Не важи за цифровите DR
1.1. Разстояние
 600 mm
уредби и за уредбите от
фокус –
сканиращ тип
преобразувател
Измерва се в клинично
1.2. Точност на
1
веднъж на
Разлика до  1 kV между
използвания диапазон от
анодното
6 месеца
действителната и
анодни напрежения
напрежение
зададената стойност
Измерва се за една
1.3. Повторяемост
1
веднъж на
Разлика до  0,5 kV на
стойност на анодното
на анодното
6 месеца
всяка измерена стойност
напрежение в работния
напрежение
от средната стойност при
диапазон (например 28
най-малко 3 измервания
kV)
при повторяеми условия
1.4. Слой на
1
веднъж
0,3÷0,4 mm
> 0,3 mm Al - еквивалент
Измерва се при референтни
полуотслабване
годишно
условия: 28 kV, Moмишена, Мо филтър, с
компресираща плоча на
разстояние >10 cm над
детектора

1.5. Лъчев дебит

1

веднъж на
6 месеца

1.6. Мощност на
кермата на
разстояние фокуспреобразувател

1

веднъж на
6 месеца

1.7. Съвпадение на
лъчевото поле,
преобразувателя и
ръба на гръдната
опора

1

веднъж
годишно

2. Автоматичен контрол на експонацията
1
веднъж на
2.1. Настройка на
6 месеца
експономата –
стойност на OD при
централно
положение на
селектора за OD (за
уредби с филм-

В Al – еквивалент:
0,42 mm за Mo- мишена
и 25 µm Rh филтър;
0,43 mm за Rh- мишена и
25 µm Rh филтър;
0,54 mm за W-мишена и
50 µm Rh филтър;
0,37 mm за W-мишена и
Al-филтър
> 40 Gy(mA.s)-1 на 1 > 30 Gy(mA.s)-1 на 1 m от
m от фокуса
фокуса
> 10 mGy.s-1

Оптична плътност в
референтната точка в
интервала 1,4 – 1,9 OD
с воала

Измерва се при 28 kV за
целите на дозиметрията.
Посочените стойности са
типични а не гранични.

1. Измерва се при 28 kV,
Mo-мишена, Мо-филтър,
без компресираща плоча;
> 5 mGy.s-1
количество електричество
като при референтната
експонация
2. Не важи за цифровите
уредби и за уредбите от
сканиращ тип
Измерването се прави за
 5 mm превишение на
всеки размер на оптичния
лъчевото поле извън
фокус и за всеки
границите на
преобразувателя от страната използван формат
на гръдната стена и < 4 mm преобразувател
разстояние между ръба на
преобразувателя и ръба на
гръдната опора

Оптична плътност в
референтната точка в
интервала 1,2 – 2,0 OD с
воала

Измерва се с фантом от
PMMA с дебелина 45 mm

С Т Р.
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фолийна
комбинация)
2.2. Възпроизводимост на настройката

1, 2

веднъж
седмично

2.3. Повторяемост

1

веднъж на
6 месеца

2.4. Настройка –
промяна с едно
стъпало на
селектора за
почерняване

1

веднъж на
6 месеца

2.5. Точност на
експономата при
различни дебелини
на фантома (За
уредби с филмфолийна
комбинация)

1

веднъж на
6 месеца

1, 2

веднъж
седмично за
избрани
условия
веднъж
годишно

2.6. Точност на
експономата при
различни анодни
напрежения (за
уредби с филмфолийна
комбинация)

1

2.7. Точност на
експономата при
различни дебелини
на фантома и при
различни анодни
напрежения (за
дигитални уредби)

1

веднъж
годишно

2.8.
Възпроизводимост
на настройката на
експономата при
различни дебелини
на фантома и при
различни анодни
напрежения (за
дигитални уредби за
скрининг)

1

веднъж
годишно

За уредби с филмфолийна комбинация:
Разлика до 0,15 OD от
базовата стойност

Разлика до 2% между
всяка стойност на
въздушната керма от
средната при най-малко
5 повторяеми
измервания
За уредби с филмфолийна комбинация:
промяна на OD с
0,05– 0,20 OD с едно
стъпало на селектора за
почерняване
За дигитални уредби:
5-15 % нарастване на
падащата въздушна
керма с едно стъпало
Разлика до  0,10 OD
между оптичната
плътност на филм,
експониран с
45 mm PMMA и тази на
филмите, експонирани
при различни дебелини
на фантома в същия ден
Разлика до  0,10 OD
между оптичната
плътност на филм,
експониран с
45 mm PMMA и тази на
филмите, експонирани
при различни стойности
на U в същия ден
Относителната
процентна разлика на
SDNR спрямо
определения при
дебелина на РММА 45
mm трябва да бъде:
≥ 0 % при 20 mm PMMA
≥ 0 % при 30 mm
≥ 0 % при 40 mm
0 % при 45 mm
≥ -15 % при 50 mm
≥ -30 % при 60 mm

Промяна на CNR до
10% от базовите
стойности, определени
за дебелини на PMMA
от 20 до 70 mm

За уредби с филм-фолийна
комбинация: Разлика до
0,20 OD от базовата
стойност.
За дигитални уредби:
Разлика до 10 % между
стойностите на SNR и на
падащата въздушна керма,
определяни ежеседмично
Разлика до 5% между всяка
стойност на въздушната
керма от средната при наймалко 5 повторяеми
измервания

Базова стойност – от
измерванията по т. 2.1
при пусковото изпитване
Използват се образите от
теста за хомогенност (т.
8.2);
SNR е отношението
сигнал-шум
Измерва се с фантом от
PMMA с дебелина 45 mm

Измерва се с фантом от
PMMA с дебелина 45 mm.

Разлика до  0,15 OD между
оптичната плътност на
филм, експониран с
45 mm PMMA и тази на
филмите, експонирани при
различни дебелини на
фантома в същия ден

За дебелини от 20 до
70 mm PMMA за целия
обхват от експонационни
условия, мишени, филтри
и т.н.
За дебелини 20, 45,
65 mm PMMA при
клинични условия

Разлика до  0,15 OD между Променя се U в клинично
използвания диапазон
оптичната плътност на
филм, експониран с
45 mm PMMA и тази на
филмите, експонирани при
различни стойности на U в
същия ден
1. Експонира се фантом от
РММА с дебелини от 20
до 60 mm с Al-обект с
дебелина 0,2 mm върху
него, при рутинни
експонационни условия
2.SDNR = (MPVфон –
MPVAl)/SDфон,
където MPVAl е средната
стойност на пикселите в
ROI вътре в Al-обект,
MPVфон е средната
стойност на пикселите в
ROI извън обекта, а SDфон
е експерименталното
средноквадратично
отклонение на пикселите
в ROI извън обекта
3. Използват се образи без
допълнителна обработка
CNR е отношението
контраст-шум,
определeно при рутинни
експонационни условия с
Al-обект с дебелина
0,2 mm, за дебелини на
PMMA от 20 до 70 mm
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2.9. Точност при
различни дебелини
на фантома и при
различни анодни
напрежения (за
дигитални уредби за
скрининг)

ДЪРЖАВЕН
1

веднъж
годишно

2.10. Предпазен
1
веднъж
таймер
годишно
3. Компресиращо устройство
3.1. Сила на
1
пусково
компресия

3.2. Успоредност на
компресиращата
плоча и гръдната
опора

1

пусково

4. Противодифу1
пусково
зионна решетка
5. Рентгенови касети и усилващи фолии
2
веднъж
5.1. Относителна
годишно
чувствителност на
ФФК от един и същ
тип

ВЕСТНИК

Относителната стойност
на CNR спрямо
определената при 50 mm
PMMA трябва да бъде
по-голяма от:
115 % при 20 mm PMMA
110 % при 30 mm
105 % при 40 mm
103 % при 45 mm
100 % при 50 mm
95 % при 60 mm
90 % при 70 mm

Функционира

Максимална сила на
Максимална сила на
компресия 130 N ÷ 200
компресия до 300 N
N, поддържа се
непроменена най-малко
1 min.
Разликата между
разстоянията от
компресиращата плоча
до гръдната опора за
всяка от четирите страни
при максимална
компресия:
до 5 mm при симетрично
натоварване и
до 15 mm в посока,
перпендикулярна на
гръдната стена при
несиметрично.
Буки-фактор  3
До 0,10 OD разлика между
До  5% разлика на
стойностите на OD на
всяка стойност на
филмите, експонирани в
въздушната керма от
различните касети.
средната при
идентично
експониране на
касетите и до 0,08 OD
разлика между
стойностите на OD на
филмите, експонирани
в различните касети.
Прилагат се изискванията на т. 1.1 – 1.3 от таблица 9

С Т Р. 1 0 3
1. CNR е отношението
контраст-шум,
определeно при рутинни
експонационни условия с
Al-обект с дебелина
0,2 mm, за дебелини на
PMMA от 20 до 70 mm
2. Граничната референтна
стойност на CNR (при
100%) се определя от
теста за гранична
нискоконтрастна
визуализация за диск с
диаметър 0,1 mm (т. 11.5
за дигитални уредби)

Не важи за уредби от
сканиращ тип

2
ежедневно
5.2. Уплътняване на
рентгеновите касети
и контакт между
филма и усилващите
фолии
6. Проявяване на рентгеновите филми – за диагностичните уредби се прилагат изискванията на т. 2 от таблица 2;
допълнително при уредбите за скрининг се определят:
2
ежедневно
По изискванията на т. 2.1 - 2.3 от таблица 2
6.1. Воал на
проявения филм,
индекс на
чувствителност,
индекс на контраста
6.2. Температура на
1
веднъж
Съответно
Чрез измерване
проявителя и
месечно
препоръките на
фиксажа
производителя
1
Отклонение < 10C
Отклонение < 20C
По дисплея
Среден градиент > 2,8;
Чрез сенситометрия
6.3. Среден
1, 2
веднъж
Среден градиент в
градиент
седмично
интервала 3,0 – 4,0;
отклонение <  0,30 OD от
отклонение <  0,15
номиналната стойност
OD от номиналната
стойност
Разлика до 0,03 OD от
Разлика до 0,05 OD от
Чрез сенситометрия
6.4. Чувствителност
1, 2
веднъж
номиналната стойност
номиналната стойност
седмично

С Т Р.
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6.5. Артефакти

1, 2

веднъж на
6 месеца

7. Тъмна стая
7.1. Светлинни
пропуски

Липса на драскотини,
сенки или други следи
върху филма

Снимка на стандартен
фантом от РММА с
дебелина 40 – 60 mm

1, 2

веднъж на
6 месеца

7.2. Защитен фенер

1

веднъж на
6 месеца

Разлика до 0,02 OD
между OD на част от
филм, престояла 2 min
открита
върху
работния
плот
и
закрита част от филма.
Разлика до 0,1 OD
между OD на част от
филм, престояла 2 min
открита
върху
работния
плот
и
закрита част от филма.

При изключен фенер и
включено осветление в
съседните помещения.
Филмът предварително се
експонирана с рентгеново
лъчение до около 1,0 OD.
Определя се при работни
условия в тъмната стая включен фенер и
включено осветление в
съседните помещения.
Филмът предварително се
експонирана с рентгеново
лъчение до около 1,0 OD.

8. Преобразувател на образа (дигитален детектор)
8.1. Предавателна
1
веднъж
Коефициентът на
функция на
годишно
корелация R2 > 0,99
системата

8.2. Хомогенност на
преобразувателя на
образа

1

веднъж
годишно

1

веднъж
годишно

< ± 15 % разлика между
средната стойност на
пикселите и SNR в ROI и
тяхната средна стойност в
целия образ

1. За системи с линеен
отговор (DR детектори):
определя се средната
стойност на пикселите
(MPV) като функция от
падащата въздушна керма
2. За системи с
логаритмичен отговор
(някои CR детектори):
определя се MPV като
функция от логаритъма от
падащата въздушна керма
3. Използват се образи
без допълнителна
софтуерна обработка
1. ROI – област на
интерес с площ 4 cm2
2. За стандартен фантом
от PMMA с дебелина
45 mm, покриващ целия
детектор
3. При пусковото
изпитване измерването се
прави и за дебелини на
фантома 20 mm и 70 mm

До ± 10 % разлика на всяка
стойност на въздушната
керма от средната при
идентично експониране на
касетите и до ± 15 %
разлика между
стойностите на SNR в
референтната ROI на
образите, получени с
различните касети
9. Условия за разчитане на рентгенографиите – прилагат се и при дигитални уредби, ако в диагностичния процес се използват
образи, отпечатани върху филм
9.1. Яркост на
1
веднъж
3000 - 6000 cd.m2 по
> 1700 cd.m2 по цялата
негативоскопа
годишно
цялата работна площ
работна площ
9.2. Хомогенност на
1
веднъж
До 30% разлики между
Измерва се в централен и
негативоскопа
годишно
всяка стойност на
в четири периферни
яркостта и стойността
участъка
й в центъра на
негативоскопа
9.3. Осветеност в
1
веднъж
< 50 lx в равнината на
При изключен
залата
годишно
негативоскопа
негативоскоп
8.3. Относителна
чувствителност на
CR касетите

10. Условия за разчитане на образите при дигитални уредби – прилагат се изискванията от Таблица 2, т. 7 и т. 8
11. Свойства на изобразяващата система
11.1. Падаща
въздушна керма

1, 2

веднъж
годишно

 14 mGy

 15 mGy

Падаща въздушна керма
(без обратно разсейване)
за стандартен фантом от
PMMA с дебелина 45 mm;
За уредбите с филмфолийна комбинация при
референтна оптична
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плътност над воала 1,4;
За дигиталните уредби в
условия на рутинна
експонация

11.2. Средна
жлезиста доза

1, 2

веднъж
годишно

< 1,0 mGy при 20 mm
PMMA;
< 1,5 mGy при 30 mm
< 2,0 mGy при 40 mm
< 2,5 mGy при 45 mm
< 3,0 mGy при 50 mm
< 4,5 mGy при 60 mm
< 6,5 mGy при 70 mm

11.3. Висококонтрастна
разделителна
способност на
образа (за уредби с
филм-фолийна
комбинация)
11.4. Гранична
нискоконтрастна
визуализация (за
уредби с филмфолийна
комбинация)
11.5. Гранична
нискоконтрастна
визуализация (за
дигитални уредби за
скрининг)

1

веднъж на > 13 mm-1 успоредно и
перпендикулярно на
6 месеца
гръдната стена

> 12 mm-1 успоредно и
перпендикулярно на
гръдната стена

1

веднъж на
6 месеца

< 1,8 % контраст за обекти
с размер 6 mm, вградени в
45 mm PMMA фантом

11.6. Качество на
образа

< 1,3 % контраст за
обекти с размер 6 mm,
вградени в 45 mm
PMMA фантом

веднъж
годишно

1, 2

11.7. Време на
експонация

веднъж
седмично

Видимо влошаване на
качеството на образа

веднъж
годишно

< 1,5 s

< 0,85 % (или видян
златен диск с максимална
дебелина 0,056 m) за
обект с диаметър 5 mm;
< 1,05 % (0,069 m) за
2 mm;
< 1,40 % (0,091 m) за
1 mm;
< 2,35 % за (0,150 m)
0,5 mm;
< 5,45 % зa (0,352 m)
0,25 mm;
< 23,0 % (1,68 m) за
0,1 mm

<2s

Средната жлезиста доза
се пресмята от падащата
въздушна керма при
рутинна експонация, с
прилагане на
конверсионните
коефициенти от
Европейския протокол за
контрол на качеството на
физичните и технически
аспекти на мамографския
скрининг (EUREF)
Оценява се с тестов обект
върху 45 mm PMMA на
6 cm от гръдната стена
странично центрирано.

1. Прилага се за
дигитални уредби за
скрининг
2. Прилага се методиката
от протокола на EUREF
3. Фантом със златни
обекти, вградени в 50 mm
PMMA
4. Използват се образи
без допълнителна
обработка

Експонира се наличният
фантом за качество на
образа при рутинни
експонационни условия
1. При експониране на 45
mm PMMA фантом
2. Не важи за уредби от
сканиращ тип.

1

веднъж
годишно

4
Измерените размери на
лъчевото поле да не
надвишават с повече от
1 cm зададените от
производителя
Относителното
средноквадратично
отклонение на лъчевия
дебит от 3 последователни
измервания ≤ 5%

5

Забележка

3
веднъж
годишно

Граници на
безопасна
работа

2
1, 2

Граници на
нормална
работа

2. Повторяемост на
лъчевия дебит

Минимална
честота на
контролиране

1
1. Размер на
лъчевото поле

Степен на
компетентност

Контролиран
параметър

Таблица 7. Изпитвания на уредбите за двуенергийна рентгенова абсорбциометрия (DXA)

6
В режим за лумбални
прешлени, за стандартен
пациент, с рентгенова
касета, поставена на
пациентната маса
В режим за лумбални
прешлени, за стандартен
пациент

2. Повторяемост на
лъчевия дебит

С Т Р.

1

106

3. Входяща
въздушна керма

1

4. Точност на
измерването

1, 2

5. Повторяемост
(краткосрочна
възпроизводимост)
ин витро

1, 2

6. Дългосрочна
възпроизводимост
ин витро

2

веднъж
годишно

Относителното
средноквадратично
отклонение на лъчевия
дебит от 3
Д Ъпоследователни
РЖАВЕН ВЕСТНИК
измервания ≤ 5%
Измерената стойност да не
веднъж
Измерената стойност да
надхвърля декларираната
годишно
не надхвърля
от производителя с повече
декларираната от
от 40%
производителя с повече
от 20%
Разликата между
веднъж
Разликата между
измерената КМП или КМС
годишно
измерената КМП или
и посочената в
КМС и посочената в
спецификацията на
спецификацията на
фантома не трябва да
фантома не трябва да
надхвърля декларираното надхвърля 3 %
от производителя
допустимо отклонение

веднъж
годишно

Относителното
средноквадратично
отклонение на КМП или
КМС от 10
последователни
измервания ≤ 1,5%

ежедневно

Стойността на КМП или
КМС не се отклонява с
повече от 1,5% от базовата
стойност

В режим за лумбални
прешлени, за стандартен
пациент

БРОЙ 13
Фантом от вода или
PMMA с дебелина 20 cm
и напречни размери 30 cm
x 30 cm.
Измерва се при наличен
калибровъчен
(антропоморфен) фантом
с известни стойности на
костната минерална
плътност (КМП) или
костното минерално
съдържимо (КМС) от
комлектацията на
уредбата, при най-малко
5 измервания при
повторяеми условия
Скенира се
антропоморфният фантом
на уредбата, който се
репозиционира от
оператора на уредбата
след всяко скениране;
Измерената при
пусковото изпитване
КМП или КМС служи за
базова стойност
Скенира се
антропоморфният фантом
на уредбата

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7
Приложение № 7
към чл. 32, ал. 1, т. 2

Физико-технически изисквания и програма за контрол на качеството
на нуклеарно-медицинската апаратура и радиофармацевтиците

1
1. Прецизност
(mовторяемост) при
измерване на референтен
източник

2

3

4
Отклонение на отделно
измерване до 10% от
средната стойност на 10
измервания

5
Отклонение на отделно
измерване > 10% от средната
стойност на 10 измервания

1

пусково и
на 6 месеца

2. Точност при измерване на
референтен източник

1

пусково и
на 6 месеца

Срeдна стойност на 10
измервания до +10% от
очакваната стойност

Срeдна стойност на 10
измервания > +10% от
очакваната стойност

3. Линейност на клинично
използвания обхват

1

пусково и
на 6 месеца

Отклонение на отделно
измерване +10% от
очакваната стойност

Отклонение на отделно
измерване над +10% от
очакваната стойност

2

Ежедневно

Разлика до 10% от
обичайната ежедневна
стойност

При отклонения над 20%
от обичайната ежедневна
стойност

Ежедневно

Разлика до +5% от
стойността през предния
ден

Разлика до +10% от стойността
през предния ден

4. Фонова чувствителност

5. Възпроизводимост

2

Забележка

Граници на
безопасна
работа

Граници на
нормална
работа

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 1. Основни изпитвания на активиметри

6
Използва се източник
137
Cs прилежащ към
активиметъра
Използва се източник
137
Cs прилежащ към
активиметъра

Използва се източник
Cs прилежащ към
активиметъра
137

1
1. Външен оглед за
физически повреди

2. Показания за дата и час на
компютрите
3. Изправност на аварийни
бутони и детекторни сензори
на натиск
4. Електро-механично
задвижване
5. Програмирани движения
на детектор и пациентна маса
6. Екранировка на детектора
7. Автоматична настройка на
амплитудния анализатор
(АА) за 57Co, 99mTc, 131I.
8. Собствен фон на детектора
за 99mTc във всички
възможни посоки на
детектора
9. Разделителна способност
по енергия за 99mTc

2

3

4
Физическа цялост на
колиматори, гентри,
конзола, правилен
монтаж и закрепване на
кабели,
Съответват на
действителните

5
При нарушена физическа
цялост на изброените
компоненти на системата

Лесно включване
(задействане)

Засечка при включване

Плавно и непрекъснато
действие
с нисък механичен шум
Точно изпълнение на
зададените движения

Увеличен шум или прекъсване
при работа
При отклонение в
изпълнението на движенията

Забележка

Граници на
безопасна
работа

Граници на
нормална
работа

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 2. Основни изпитвания на планарна гама камера

6

1,2

пусково и
на 6 месеца

1,2

пусково и
на 6 месеца

1,2

пусково и
на 6 месеца

1,2

пусково и
на 6 месеца

1

пусково и
на 6 месеца

1

пусково и
на 6 месеца

Няма нарушение на
екранировката

При наличие на утечка в
екранировката

1

пусково и
на 6 месеца

Визуално симетрично
разположение на пика в
канала на АА

Визуално несиметрично
разположение на пика в канала
на АА

1

Допустима скорост на
броене
до 700 cps

Скорост на броене над 700 cps

пусково и
на 6 месеца

Без колиматор; АА
настроен за 99mTc

1

пусково и
веднъж

Допустима разлика от
техн.спесификация до

Разлика от техн.спесификация
над 10%

При наличие на
съответна програма

Не съответстват на
действителните

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН
годишно

10. Собствена хомогенност
на дет.поле за 99mTc.

1,2

11. Собствена хомогенност
на дет.поле за 131І

1

12. Хомогенност на дет.поле
за колиматоритe за 99mTc и
131
I

1

13. Собствена
пространствена
(геометрична) разделителна
способност в CFOV и UFOV
на дет.поле

пусково и
седмично
пусково и
веднъж
годишно
пусково и
веднъж
годишно

1

пусково и
на 6 месеца

14. Пространствена
(геометрична) разделителна
способност на системата

1

пусково и
на 6 месеца

15. Максимална скорост на
броене

1

пусково и
на 6 месеца

1

пусково и
на 6 месеца

1

пусково и
на 6 месеца

18. Прецизност на
регистрирането

1

пусково и
на 6 месеца

19. Собствена линейност на
дет.поле

1

пусково и
на 6 месеца

16. Чувствителност на
системата за рутинно
използвания колиматор
(LEGP или LEHR)
17. Сравнение на
чувствителността на
системата (при два
детектора)

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

10%
Допустима
нехомогенност: до 6% за
планарна и до 4% за
SPECT
Допустима
нехомогенност: до 6% за
планарна и до 4% за
SPECT
Допустима
нехомогенност: до 6% за
планарна и до 4% за
SPECT
Отклонение до +10% от
техн.спесификация

При нехомогенност: над 8% за
планарна и над 6% за SPECT

Отклонение до 10% от
техн.спесификация

Отклонение над 10% от
техн.спесификация

Отклонение до -10% от
техн.спесификация

Отклонение над -20% от
техн.спесификация

Отклонение до -10% от
техн.спесификация

Отклонение над -10% от
техн.спесификация

Допустима разлика до
10%

При разлика над 10%

Изпълнява критерия на
2

Не изпълнява критерия на 2

Отклонение до 10% от
техн.спесификация

Отклонение над 10% от
техн.спесификация

При нехомогенност: над 8% за
планарна и над 6% за SPECT
При нехомогенност: над 6% за
планарна и над 4% за SPECT
Отклонение над 10% от
техн.спесификация

за рутинно
използвания колиматор (LEGP или LEHR)
на 0 см и на 10 см от
колиматора

При наличие на
съответни програма и
фантом

Пусковото изпитване се преустановява до отстраняване на проблема в случай, че:
- вътрешната (собствена) разделителна способност не отговаря на техн.спецификация;
- вътрешната (собствена) линейност не отговаря на техн.спесификация;
- фонът на детектора е по-висок от 700 cps.

Граници на
безопасна
работа

Забележка

2

Граници на
нормална
работа

1

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 3. Основни изпитвания на SPECT гама камера

3

4

5

6

Изпитванията за планарна гама камера (таблица 2) трябва да са преминали успешно, за да започнат изпитванията за СПЕКТ гама камера (таблица
3).
1. Автоматично
хоризонтиране на детектора

1

пусково и
на 6 месеца

Съвпадение с 0(нулата)
на индикатора (дисплея)

Отклонение от 0 на индикатора
(дисплея)

2. Център на ротация (COR)
(за всеки детектор)

1

пусково и
на 6 месеца

В границите на
техн.спесификация

Извън границите на
техн.спесификация

1

пусково и
на 6 месеца

Отклонение до 10% от
техн.спесификация или
от референтната
стойност

При отклонение над 10% от
техн.спесификация или от
референтната стойност

3. Геометр.разд.способност в
трансверзална равнина –

контрол с прецизна
водна либела

без разсейваща среда;
радиално и
тангенциално,
на 0см и 9см от ос на
ротация

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

4. Извеждане на синограма от
точков източник

1

пусково и
на 6 месеца

Непрекъсната синограма
с правилна форма

Прекъсната или с неправилна
форма синограма

5. Хомогенност на
трансверзален слой –
корекция за отслабване на
лъчението

1

пусково и
на 6 месеца

Корекция за
отслабването на лъчение
работи

Корекция за отслабването на
лъчение не работи

6. Контраст в трансверзален
слой

1

пусково и
на 6 месеца

При отклонение до 10%
от референтната
стойност

При отклонение над 15% от
референтната стойност

плътни сфери на
Jasczcak фантом в
разсейваща среда

7. Геометр.разд.способност в
трансверзален слой –
визуално с Jasczcak фантом

1

пусково и
на 6 месеца

Визуално еднакъв образ с
референтния образ

При визуална разлика с
референтния образ

в разсейваща среда

2. Геометр.разд.способност
паралелно и
перпендикулярно на посоката
на скениране
3. Отслабване на лъчението
от пациентната маса

4

Забележка

Граници на
нормална
работа

3

2

Граници на
безопасна
работа

Минимална
честота на
контролиране

1
1. Еднаквост на механична и
електронна скорост на
скениране

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 4. Основни изпитвания на целотелеснотo скениране с гама камера

5

6

1

пусково и
на 6 месеца

Визуално еднакви

При визуална разлика на
резултата от електронна и
механична скорост

1

пусково и
на 6 месеца

Отклонение до 10% от
техн.спесификация

Отклонение над 10% от
техн.спесификация

1

пусково и
на 6 месеца

Отклонение до 10% от
техн.спесификация

Отклонение над 10% от
техн.спесификация

1

2

3

1. Външен оглед за
физически повреди

1

пусково и
на 6 месеца

2. Показания за дата и час на
компютрите

1

пусково и
на 6 месеца

Съответстват на
действителните

Не съответстват на
действителните

3. Изправност на аварийни
бутони и сензори на натиск

1

пусково и
на 6 месеца

Лесно включване
(задействане)

Засечка при включване

4. Електро-мех.задвижване
на гентри и пациентна маса

1

пусково и
на 6 месеца

Плавно и непрекъснато
действие
с нисък механичен шум

Увеличен шум или прекъсване
при работа

1

пусково и
на 6 месеца

Точно изпълнение на
зададените движения

При отклонение в
изпълнението на движенията

1

пусково и
веднъж
годишно

Отклонение от
техн.спецификация до
+5%

При отклонение от техн.спе
ификация над +5%

1

пусково и
веднъж
годишно

1

пусково и
веднъж
годишно

Отклонение от
техн.спецификация до
-5%
NECнабл >
NECтехн.спецификация
SFнабл. < 1.05
SFтехн.спецификация

5. Програмирани движения
на детектор и пациентна маса
6. Пространствена
разделителна способност
(FWHM)
7. Чувствителност
8. Фракции от истински и от
разсейване събития

4
Физическа цялост на
гентри, конзола,
правилен монтаж и
закрепване на кабели,

5
При нарушена физическа
цялост на изброените
компоненти на системата

При отклонение от
техн.спецификация над -5%
NECнабл < NECтехн.спецификация
SFнабл. > 1.05 SFтехн.спецификация

Забележка

Граници на
безопасна
работа

Граници на
нормална
работа

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 5. Основни изпитвания на ПЕТ

6

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

9. Разд.способност по
енергия
10. Точност на корекциите за
отслабване и разсейване на
лъчението

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

1

пусково и
веднъж
годишно

Отклонение от
техн.спесификация до
+5%

1

пусково и
веднъж
годишно

Визуална оценка приемливо качество на
образа

пусково и
веднъж
годишно
пусково и
веднъж
годишно

Отклонение от
техн.спесификация до
+5%

При отклонение от
техн.спесификация над +5%

Отклонение до + 1 воксел

При отклонение над 1 воксел

Подобие на получената с
референтната синограма.

Получената синограма се
различава от референтната.

11. Разд.способност по време
при TOF PET

1

12. Съответствие на образите
от PET и CТ

1

13. Стабилност на детектора

1,2

ежедневно

14. Разд.способност на
съвпадението по време

1

ежедневно

15. Хомогенност на полето

1

пусково и
на 3 месеца

15. Нормализиране на ПЕТ

1

пусково и
на 1 месец

Отклонение от
техн.спесификация до
+5%
Отклонение от
техн.спесификация до
+5%
Синограмата след
нормализиране е без
дефекти

При отклонение от
техн.спесификация над +5%
Визуална оценка – отклонение
от референтния образ

При отклонение от
техн.спесификация над +5%
При отклонение от
техн.спесификация над +5%
Синограмата след
нормализиране не е с добро
качество

Граници на
безопасна
работа

Забележка

2

Граници на
нормална
работа

1

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 6. Основни изпитвания на компютър-томограф (CТ) като част от SPECT/CТ и PEТ/CТ системи.

3

4

5

6

CТ, който е част от SPECT или PЕТ система и генерира образи с диагностична стойност, се изпитва по таблица 4 от Приложение 5 за
конвенционални КТ. Допълнително се провеждат и следните изпитвания:
1. Проверка на радиационна
защита и сигнализация
2. Проверка на съвпаданието
на x,y и z.координатни оси на
КТ и PEТ/SPECT

1

пусково и
на 6 месеца

1

пусково и
на 3 месеца

Отговаря на нац. норми
за радиационна защита

Не отговаря на нац.норми за
радиационна защита

Съвпадат

Не съвпадат

1. Външен оглед за
физически повреди

3

Граници на
нормална
работа
4
Физическа цялост на
гентри, конзола,
правилен монтаж и
закрепване на кабели,

Забележка

2

Граници на
безопасна
работа

1

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 7. Основни изпитвания на радиометрична система с компютър за изследване на щитовидна жлеза

5

6

При нарушена физическа
цялост на изброените
компоненти на системата

1,2

пусково и
на 6 месеца

1,2

пусково и
на 6 месеца

1

пусково и
на 6 месеца

4. Собствен фон на детектора
за канала на 131І

1,2

пусково и
на 6 месеца

5. Разделителна способност
по енергия за 131І

1

пусково и
на 6 месеца

Отклонение от техн.
спесификация до 10%

При разлика от техническата
спесификация над 10%

6. Чувствителност

1

пусково и
на 6 месеца

Отклонение от техн.
спесификация до 10%

При разлика от техническата
спесификация над 10%

2. Показания за дата и час на
компютрите
3. Автоматична настройка на
амплитудния анализатор
(АА) за 131І

Съответстват на
действителните
Допустима разлика 10%
Визуално симетрично
разполо-жение на пика в
канала на АА
Отклонение от
референтната стойност
до 10%

Не съответстват на
действителните
При разлика над 10%
Несиметрично разположение
на пика в канала на АА

Разликата се отнася за
скорост на броене при
ръчен и автоматичен
режим на АА

При разлика от референтната
стойност над 10%
При наличие на
съответна програма
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7. Прецизност на
регистрирането

1

пусково и
на 6 месеца

Изпълнява критерия на
2

Не изпълнява критерия на 2

8. Линейност на
регистриране в клинично
използвания обхват

1

пусково и
на 6 месеца

Отклонение на отделно
измер-ване +10% от
очакваната стойност

Отклонение на отделно
измерване на 10% от очаквнат
стойност

Измерване поне в 3
точки

Граници на
безопасна
работа

Забележка

2

Граници на
нормална
работа

1

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 8. Основни изпитвания на радиометрична система за ин-витро изследвания

3

4

5

6

При апарати с автоматична програма за контрол на качеството по критериите на GLP се провеждат всички изпитвания от таблицата.
При апарати без автоматична програма за контрол по GLP се провеждат изпитвания № 1,2,3,5 и 7.
Изпитванията се провеждат с контролен източник 129 І.
1,2

пусково и
на 6 месеца

При нарушена физическа
цялост на изброените
компоненти на системата

2. Показания за дата и час на
компютрите

Физическа цялост на
гентри, конзола,
правилен монтаж и
закрепване на кабели,

1,2

пусково и
на 6 месеца

Съответстват на
действителните

Не съответстват на
действителните

3. Собствен фон на детектора

1,2

пусково и
на 6 месеца

Допустим фон до 500
cpm

При фон над 500 cpm

1

пусково и
на 6 месеца

В интервала (0.9 – 1.1)

Извън интервала (0.9 – 1.1)

1

пусково и
на 6 месеца

В интервала (10 - 100)

Извън интервала (10 -100)

1

пусково и
на 6 месеца

До 30 %

Над 30 %

1

пусково и
на 6 месеца

В интервала (0-10)

Извън интервала (0-10)

1. Външен оглед за
физически повреди

4. Относителна ефективност
на детектора (без
нормализиране)
5. Абсолютна ефективност на
детектора (ако е известна
активността на 129І)
6. Разделителна способност
по енергия (за 129 І)
7. Стабилност на детектора
(прецизност на
регистрирането)

При апарати с повече
от 1 детектор

Минимална
честота на
контролиране
пусково

1

пусково и
на 6 месеца

1

пусково и
на 6 месеца

1

пусково и
на 6 месеца

5. Чувствителност в
разсейваща среда

1

пусково и
на 6 месеца

6. Ефективност на
екранировката

1

пусково и
на 6 месеца

7. Прецизност на
регистрирането

1

пусково и
на 6 месеца

3. Автоматична настройка на
амплитудния анализатор
(АА)
4. Собствен фон на детектора

Забележка

1,2

3

Граници на
безопасна
работа

2. Състояние на батерията за
автономно захранване

2

Граници на
нормална
работа

1
1. Външен оглед за повреди
от/при транспортиране

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 9. Основни изпитвания на радиометрична система за интра-оперативно изследване

4
Физическа цялост,
правилен мoнтаж и
закрепване на кабели,
гентри, конзола
Осигурява непрекъсната
работа за времето на
изследване
Допустима разлика до
10%
Визуално симетрично
разположе-ние на пика в
канала на АА
Допустима разлика от
референтната стойност
до 10%
Отклонение от
референтната стойност
до 10%.
Добре екранира лъчение
отстрани и зад детектора

5

6

изпълнява критерия на 2

Не осигурява непрекъсната
работа за времето на
изследване
Разлика над 10%
Несиметрично разположение
на пика в канала на АА
При разлика от референтната
стойност над 10%
При отклонение от
референтната стойност над
10%.
При утечка в екранировката
не изпълнява критерия на 2

Разликата се отнася за
скорост на броене при
ръчен и автоматичен
режим на АА

С Т Р.
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8. Линейност в обхвата на
използваните актиности

ДЪРЖАВЕН
1

пусково и
на 6 месеца

ВЕСТНИК

Отклонение на отделно
измер-ване +10% от
очакваната стойност

Отклонение на отделно
измерване на 10% от очаквнат
стойност

БРОЙ 13
Измерване поне в 3
точки

*Степен на компетентност, необходима за извършване на измерването:
1 – Експерт по медицинска физика или медицински физик
2 - Специално обучен техник, лаборант или лекар.

Таблица 10. Контрол на качеството на радиофармацевтици (РФ)**
Критерий за качеството на радиофармацевтика е неговото нормално биоразпределение, при спазване на изискванията за химична, радиохимична и
радионуклидна чистота и за стерилност, апирогенност и атоксичност. Последните три условия са гарантирани от производителя на полуготови РФ, при
условие, че процедурата на маркиране е стриктно изпълнена. В нуклеарно-медицинските лаборатории най-често следва да се контролират
радиохимичната, радионуклидната и химична чистота. Разработени са експресни методи за контрол, които, при използване на минимални средства,
могат да гарантират качеството на РФ.
Контролът на качеството на радиофармацевтиците се извършва от или под ръководството на радихимик.
Характеристики, метод, препоръчителни стойности и честота на определяне на качеството на технециев (Тс) елюат
Контролиран параметър

Честота и начин на определяне

1
Вид на елюата

2
При всяко елюиране, визуално

рН

Веднъж седмично,
полуколичествено чрез
индикаторна хартия
Ежедневно, чрез доз-калибратор

Ефективност на
елюиране
Радионуклидна чистота
(Мо пробив)
Определяне на Аl3+

Веднъж седмично при първо
елюиране на нов генератор и
всекидневно след 5-дневна
експлоатация
Веднъж седмично и при
“положителен” тест за 99Мо;
полукличествено чрез цветна
реакция

Граници на безопасна
работа
3
Бистър, безцветен, без
видими частици
4,0-8,0

Граници на отхвърляне

Забележка

4
Наличие на видими частици
под форма на суспензия
Под 4,0 и
Над 8,0

5

+10% от номиналната
активност

Повече от +10% от
номиналната активност

До 0,1% 99Мо от общата
активност

Над 0,1% 99Мо от общата
активност

До 20 ppm

Над 20 ppm

Генераторът следва да се
рекламира, но може да се
използва

Контрол на радиохимичната чистота на радиофармацевтиците
По-голямата част от РФ се получават от готови китове, при белязане с 99mТс и на контрол подлежи радиохимичната чистота. В листовката,
придружаваща полуготовия РФ, надлежно е описан подходящ метод за контрол на радиохимичната чистота на белязаното съединение, като са
посочени и граничните стойности на процента на свързване. В повечето случаи това са бързи хроматографски методи (хартиена и тънкослойна
хроматография), изискващи минимално време, реактиви и единствено дозкалибратор като апаратура. При липса на посочените реактиви може да
бъде използван и друг метод на контрол, например за определяне на процента на свързване на липофилни съединения (МIBI, HMPAО), може да се
използва течно-течна екстракция с хлороформ.
Определянето на радиохимичната чистота е задължително за всяка партида и уместно за всяка една отделна маркировка. Данните от анализа се
записват в дневник.
99mТс-DTPA

При всяка нова партида

> 95% св.

< 95% св.

99m

Тс -DMSA
99m
Тс -MDP;
99m
Тс-HDP

При всяка нова партида

> 95%

< 95%

При всяка нова партида

> 95%

< 95%

99m

Тс-EC

При всяка нова партида

99m

-Tetrofosmin

99m

Тс-MIBI

> 95%

< 95%

> 90%

< 90%

При всяка нова партида

> 90%

< 90%

99m

Тс-HMPAO

При всяка нова партида и в
случай на използване след 30-та
мин

> 80%

< 80%

99m

Тс-HSA

При всяка нова партида

> 90%

< 90%

99m

Тс-сфери

При всяка нова партида

> 95%

< 95%

99m

Тс-MAA

При всяка нова партида

> 95%

< 90%

99m

Тс-HSA

При всяка нова партида

> 90%

< 90%

При всяка нова партида

> 95%

< 95%

При всяка нова партида

> 90%

< 90%

При всяка нова партида и
ежедневно след 5-я ден от
доставката

> 96%

< 96%

99m

Тс-Nanocoll
Тс-HEPIDA
(TECHIDA, ЕHIDА)

99m

131

I-HIPPURAN

Възможно е РХ-чистота да
бъде определена и чрез
екстракция с хлороформ
Възможно е РХ-чистота да
бъде определена и чрез
екстракция с хлороформ

Уместно е определяне на
% на свързване чрез
филтруване през филтър
3m
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Контрол на качеството на 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose (18F-FDG)
Тест

Метод

Параметър за оценка

Допустими граници

Физична
характеристика на
разтвора
Радионуклидна чистота

Визуално определяне зад
адекватна защита и светлина

Наличие на цвят или на суспендирани
частици

Разтворът трябва да бъде бистър и
прозрачен или леко жълтеникав

Гама-спектроскопия

Гама-спектър (преди освобождаване за
употреба)

Единствен пик на фотони на 511 keV
(допустим сумарен пик на 1022 keV)

Гама спектър след 24 час (определя
количеството 18F и радионуклидни
примеси с период на полуразпадане над
2 часа)
Дългоживущи частици
Период на полуразпадане

Общата активност, дължаща се на
радиоактивни примеси, да не
надвишава 0,1%

Радиохимична чистота

Измерване периода на
полуразпадане (минимум 3
измервания при запазена
геометрия на пробата, напр. В
рамките на 30 мин.)
Течна хроматография (HPLC)
Тънкослойна хроматография
(TLC)

± 10 мин.
(105-115 мин.)

18F-FDG+18F-FDM

над 95%

18F-FDM

до 10%

18F-FDG

над 95%

18F-Fluoride

до 5%

Пълно или частично хидролизирани
частици

до 5%

Химична чистота

TLC

Криптофикс 2.2.2

до 2.2 mg/ml

Остатъчно количество
разтворител

Газова хроматография

Ацетонитрил

до 0.04%

Етанол

до 0.5%

Етер

дo 0.5%

pH

pH-метър

pH

4.5 - 8.5

Осмолалитет

Осмометър

Изотоничност на разтвора

230-450 mosmol/kg

Микробиологични
тестове

Бактериална ендотоксичност
(LAL-тест)

Наличие на ендотоксини

до 175/V IU/ml

Стерилност

Наличие на бактерии

Не се допуска развитие на бактерии

Забележка: Посочените в таблицата тестове са задължителни при всяка новосинтезирана партида от радиофармацевтика 18F-FDG. Разрешава се
освобождаване на продукта за приложение върху пациенти преди пълното завършване на анализите за: радионуклидна чистота (само теста за гама
спектър след 24 час), остатъчно количество разтворител и микробиологични тестове.
Допустимите граници и предложените тестове са базирани на изискванията, посочени в Европейската фармакопея. Възможно е провеждане на
неописан в литературата метод, който обаче предварително трябва да бъде валидиран. Отделни тестове могат да бъдат пропуснати ако упоменатите
субстанции не се използват или не се образуват при синтеза.
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Приложение № 8
към чл. 32, ал. 1, т. 3
Физико-технически изисквания и програма за контрол на качеството
на уредбите за лъчелечение

Контролиран
параметър

Степен на
компетентност*

Минимална
честота на
контролиране

Граници на
нормална
работа

Граници на
безопасна
работа

Забележка

Таблица 1. Основни изпитвания на телегаматерапевтични уредби

1

2

3

4

5

6

1, 2

при презареждане на
уредбата
веднъж
седмично

Защити и блокировки
Общ дозиметричен
контрол
Оглед на плексигласовото
прозорче и натривка на
конструктивните елементи
на главата за радиоактивно
замърсяване
Аварийно спиране

1, 2

Блокировка на вратата
“Изключване” на
облъчването след изтичане
на предизбраното време
Аудиовизуална връзка
Заключалка на клиновете

1, 2
1, 2

Оглед на клиновете

1, 2

не работи

работи
1s или 1% от
предизбраното време

не работи
> 1 s или 1% от
предизбраното време

ежедневно
веднъж
месечно
веднъж
месечно

работи
работи

не работи
не работи

1, 2

веднъж
месечно

1 mm

3 mm

1, 2
1, 2

ежедневно
ежедневно

 4 mm
>  2 mm

Точност на светлинното
поле и на скалите за размер
на полето
Точност на скалите за ъгъл
на ротация на колиматора
(блендите)

1, 2

веднъж
месечно

 2 mm
 2 mm
или  0,4% от РИП
2 mm

> 2 mm

1, 2

веднъж
годишно

1

> 1

Точност на скалата за ъгъл
на ротация на апарата

1, 2

веднъж
годишно

1

> 1

Механичен изоцентър на
ротация на колиматора
(блендите)
Механичен изоцентър на
ротация на апарата
Съвпадение на осите на
ротация на апарата и
колиматора с изоцентъра
Провисване на масата при
товар 70 kg
Проверка на точността на
вертикалното движение на
масата
Еднозначно съответствие
между индикацията за
размера на полето и
размера на лъчевото поле

1

веднъж
годишно

2 mm в диаметър

> 3 mm в диаметър

1

веднъж
годишно
веднъж
годишно

2 mm в диаметър

> 3 mm в диаметър

2 mm в диаметър

> 3 mm в диаметър

5 mm

10 mm

 5 mm

>  5 mm

 2 mm

> 3 mm

1, 2
1, 2

1
1, 2
1, 2
1

веднъж
месечно
ежедневно
ежедневно

няма замърсяване
здраво

работи

Механични проверки
Положение на кръста на
центратора спрямо оста на
колиматора (блендите)
Визьори (лазери)
РИП метър

1, 2

съгласно нормите за
радиационна зщита

веднъж
годишно
веднъж
годишно
веднъж
месечно

годни

Проверява се
съвпадението между
показанията на скалата
за ротация и на ъгломера
Проверява се
съвпадението между
показанията на скалата
за ротация и на нивелир

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

Дозиметрични проверки
Съвпадение на светлинно и
лъчево поле
Съвпадение на лъчевия и
механичния изоцентър
Качество на лъчението –
тъканно-фантомно
отношение 20cm/10cm
(TPR20/10)
Постоянност на
калибровката по мощност
на дозата
Зависимост на мощността
на дозата от размера на
полето (OF)
Проверка на клин
факторите (WF)
Линейност и грешки на
часовника
Постоянност на мощността
на дозата спрямо ротация
на апарата
Изравненост на лъчевото
поле при референтни
условия за целия диапозон
на размер на лъчевото
поле***
Симетрия на лъчевото поле
при референтни условия за
целия диапозон на размер
на лъчевото поле ****

1

веднъж
месечно
веднъж
годишно
веднъж
годишно

1
1

ВЕСТНИК
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3 mm

> 3 mm

2 mm в диаметър

> 3 mm в диаметър

2%

1

веднъж
годишно

2%

от преизчислената
базова стойност

1

веднъж
годишно

2%

от базова стойност

1

веднъж
месечно
веднъж
годишно
веднъж
годишно

2%

от базова стойност

1
1

1%
2%

1

веднъж
годишно

0,5% от базовата
стойност

>1.06

1

веднъж
годишно

0,5% от базовата
стойност

>1.04

Проверява се за лъчево
поле 10х10, както и за
минимално и
максимално
използваното квадратно
лъчево поле
Проверява се за лъчево
поле 10Х10 както и за
минимално и
максимално
използваното квадратно
лъчево поле

Минимална
честота на
контролиране

Граници на
нормална
работа

Граници на
безопасна
работа

Забележка

1
Защити и блокировки
Общ дозиметричен
контрол

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 2. Основни изпитвания на медицински линейни ускорители

2

3

4

5

6

1, 2

веднъж
годишно

Блокировка на вратата
Аварийно спиране от
аварийните ключове
Аудиовизуална връзка
Защити и блокировки за
движенията на апарата
Защити и блокировки за
движенията на
пациентната маса
Спиране на апарата след
изработване на
предизбраните мониторни
единици
Защити и блокировки за
фокусировка на лъчевия
сноп

1, 2
1, 2

ежедневно
веднъж
месечно
ежедневно
веднъж
месечно
веднъж
месечно

работи
работи

не работи
не работи

работи
работи

не работи
не работи

работи

не работи

1, 1

веднъж
месечно

работи

не работи

1, 2

веднъж
месечно

работи

не работи

Блокировка за неправилно
поставен или погрешен
клиновиден филтър
Блокировка за погрешен

1, 2

веднъж
месечно

работи

не работи

1, 2

веднъж

работи

не работи

1, 2
1, 2
1, 2

Съгласно ОНРЗ

Протоколира се
мощността на дозата в
предизбрани точки и се
сравнява със
стойностите от
приемното изпитване

Проверява се сработването
на блокировките на
апарата за изравненост и
симетрия на лъчевия сноп
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електронен апликатор
Блокировка за погрешна
поставка със защити
Механични проверки
Точност на показанията
(и скалите) за ъгъл на
ротация на апарата

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

месечно
веднъж
месечно

работи

не работи

1, 2

веднъж
месечно

 1

> 1

Точност на показанията
(и скалите) за ъгъл на
завъртане на колиматора

1, 2

веднъж
месечно

 1

> 1

Хоризонталност на
пациентната масата
Точност на показанията (и
скалите) за вертикалното
и хоризонталните
движения на пациентната
масата
Точност на показанията
(и скалите) за ъгъл на
изоцентрично въртене на
масата
Провисване на масата при
натоварване
РИП метър

1, 2

веднъж
месечно
веднъж
месечно

 1

> 2

 2 mm

 4 mm

1, 2

веднъж
месечно

 1

> 2

1, 2

веднъж
месечно
веднъж
месечно
веднъж
месечно

 2 mm

 4 mm

 2 mm
или  0,4% от РИП
2 mm в диаметър

> 2 mm
>3 mm в диаметър

ежедневно
ежедневно

 2 mm
 2mm

> 2 mm
> 2 mm

веднъж
месечно
веднъж
месечно

 2mm

1, 2

1, 2

1, 2

Проверка на механичния
изоцентър

1

Визьори (лазери)
Точност на размера на
светлинното поле в
изоцентъра

1, 2
1, 2

1
Точност на
 2mm
позициониране на
многолистния колиматор
в равнината на изоцентъра
1, 2 веднъж на 3
Светлинен размер на
 2mm
месеца
полето при РИП по-голям
от РИО
1
веднъж
Еднозначно съответствие
 2mm
месечно
между индикацията за
размера на полето и
размера на лъчевото поле
Дозиметрични проверки за високоенергийно спирачно лъчение
Лъчев изоцентър
1
веднъж на 6
2 mm в диаметър
месеца
Съвпадение на светлинно
1
ежедневно
 2 mm
и лъчево поле
веднъж на 3
 2 mm
месеца
1
веднъж на
Съвпадение на светлинно
 0,5 mm
месечно
и лъчево поле за малки
2
полета под 4 cm
използвани за
радиохирургия
Съвпадение на лъчевия и
1
веднъж
2 mm в диаметър
механичния изоцентър
годишно
1
веднъж на
Съвпадение на лъчевия и
 0,5 mm
месечно
механичния изоцентър за
2
малки полета под 4 cm
използвани за
радиохирургия
Изравненост на лъчевото
1
веднъж
 2%
поле ***
месечно
Симетрия на лъчевото
1
веднъж
 2%
поле ****
месечно

> 2 mm

> 3 mm
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Проверява се
съвпадението между
показанията на скалата
за ротация, на монитора
и на нивелир
Проверява се
съвпадението между
показанията на скалата
за ротация,на монитора
и на ъгломера

Проверява се
съвпадението на
центровете на ротация
на колиматора, апарата
и пациентната масата
За един размер
В целия интервал на
отваряне на колиматора
Проверките се правят за
позиции -10, -5, 0, 5, 10
и 15 см, за всички
листове

> 2 mm

> 2 mm в диаметър
> 2 mm

 0,5 mm

>3 mm в диаметър
 0,5 mm

 3%
 3%

За един размер
В целия интервал на
отваряне на колиматора

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

веднъж
месечно

 2%

1

веднъж
годишно

 1%

 2%

Проверка на
калибрирането

1, 2

веднъж
месечно

 2%

 3%

Постоянност на
калибровката

1

ежедневно

2%

Проверка на
калибрирането при
различни ъгли на ротация
Проверка на дозния
монитор при различни
мощности на дозата
Линейност на дозния
монитор
Зависимост на мощността
на дозата от размера на
полето (OF) за спирачно
лъчение
Проверка на клин
факторите (WF)
Максимално отклонение
на ъгъла на клина за
динамичен / виртуален
клин
Проверка на коефициента
на пропускане на
блоковете
Проверка на коефициента
на пропускане на
площадките за блокове
IMRT проверки

1

веднъж
годишно

2%

1

веднъж
годишно

2%

1

веднъж
годишно
веднъж
месечно

2%

Енергия на лъчевия сноп
за спирачно лъчение Тъканно-фантомно
отношение 20cm/10cm
(TPR20/10)
Основно дозиметрично
калибриране

1

1
1

веднъж
годишно
веднъж
годишно

За всички възможни
енергии

3%

>3%

2%

>3%

 2

 2

1

веднъж
годишно

2%

>3%

1

веднъж
годишно

2%

>3%

веднъж
месечно

Дозиметрични проверки за високоенергийни електрони
Изравненост на лъчевото
1
веднъж
 2%
поле ***
месечно
Симетрия на лъчевото
1
веднъж
 2%
поле ****
месечно
1
веднъж
Енергия на лъчевия сноп
 2%
месечно
за електрони (R50)
Дълбочина на дозния
1
веднъж
 1мм
максимум
годишно
Практически пробег на
1
веднъж
 2мм
електроните (Rp)
годишно
Основно дозиметрично
1
веднъж
 1%
калибриране
годишно
Проверка на
калибрирането

1, 2

веднъж
месечно

 2%

Постоянност на
калибровката
Зависимост на мощността
на дозата от размера на
полето (OF) за електрони

1

ежедневно

2%

1

веднъж
годишно

4%
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За всички възможни
енергии на спирачно
лъчение при референтни
условия
За всички възможни
енергии на спирачно
лъчение при референтни
условия
За всички възможни
енергии на спирачно
лъчение

В зависимост от
протокола на здравното
заведение
 5%
 3%

 1мм

За всички възможни
енергии

 3мм
 2%
 3%

>5%

За всички възможни
енергии на електрони
при референтни условия
За всички възможни
енергии на електрони
при референтни условия
За всички възможни
енергии на електрони
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Минимална
честота на
контролиране

Граници на
нормална
работа

Граници на
безопасна
работа

Забележка

1
Защити и блокировки
Общ дозиметричен
контрол

Степен на
компетентност*

Контролиран
параметър

Таблица 3. Основни изпитвания на рентгенови терапевтични уредби

2

3

4

5

6

1, 2

веднъж
годишно

Блокировка на вратата

1, 2

Аварийно спиране от
аварийните бутони
Изключване на апарата
след изтичане
на предизбраното време
Заключалка за тубуси и
апликатори
Оглед на тубуси и
апликатори
Дозиметрични проверки
Ефективен размер на
лъчевия фокус

1, 2
1, 2

веднъж
месечно
веднъж
месечно
ежедневно

1, 2

Симетричност на лъчевия
сноп
Качество на лъчевия сноп
(слой на полуотслабване)

Съгласно ОНРЗ

работи

не работи

работи

не работи

работи

не работи

ежедневно

работят

не работят

1, 2

веднъж
месечно

годни

негодни

1

веднъж
годишно

1

веднъж
годишно
веднъж
годишно

1

6%

> 10 %

 0,2 mm Cu
 0,1 mm Al

> 10 %
> 5 %

Основно дозиметрично
калибриране

1

веднъж на
6 месеца

 3%

Проверка на
калибрирането

1

веднъж
седмично

 5%

Зависимост на мощността
на дозата от размера на
полето (OF)

1

веднъж
годишно

3%

Протоколира се
мощността на дозата в
предизбрани точки и се
сравнява със
стойностите от
приемателния тест

Сравнява се с началния
размер, за да се оцени
износването на
рентгеновата тръба
За всички възможни
качества на спирачното
лъчение
За всички възможни
качества на спирачно
лъчение и всички
възможни тубуси.
За един предизбран
тубус и за всички
качества на лъчението
от базова стойност

>3%

Минимална
честота на
контролиране

Граници на
нормална
работа

Граници на
безопасна
работа

Забележка

1
Защити и блокировки
Следене на радиационната
обстановка в процедурното
помещение
Блокировка на вратата
Защити и блокировки за
движенията на
пациентната маса
Механични проверки
Изоцентър на ротация на
апарата

Степен на
компетентност

Контролиран
параметър

Таблица 4. Основни изпитвания на лъчетерапевтичен рентгенов симулатор

2

3

4

5

6

1, 2

веднъж
годишно

Съгласно ОНРЗ

1, 2
1, 2

ежедневно
веднъж
месечно

работи
работи

не работи
не работи

1, 2

веднъж
месечно

1 mm в диаметър

>2 mm в диаметър

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

Изоцентър на ротация на
жиците и блендата
Хоризонталност на
пациентната масата
Скали на вертикалното и
хоризонталните движения
на пациентната масата
Изоцентър на въртене на
масата
Провисване на масата при
натоварване 70 kg
РФИ метър (разстояние
фокус – изоцентър)

1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2

Проверка на механичния
изоцентър

1, 2

Отклонение на лазерите от
изоцентъра
Точност на размера на
полето по жиците на РИО

1, 2
1, 2

Точност на размера на
полето по жиците на РФИ
90cm и 110cm
Съвпадение на светлинно и
лъчево поле

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

веднъж
месечно
веднъж
месечно
веднъж
месечно

1 mm в диаметър

>2 mm в диаметър

 1

 2

 2 mm

> 3 mm

веднъж
месечно
веднъж
годишно
ежедневно;

1 mm в диаметър

>3 mm в диаметър

веднъж
годишно
веднъж
месечно

5 mm
 2 mm

 2 mm

При ъгъл на апарата 0

 2 mm
1 mm в диаметър

>3 mm в диаметър

ежедневно

 2 mm

> 2 mm

ежедневно

 2mm

> 2 mm

месечно

 2mm

1, 2

веднъж на 3
месеца

 2mm

> 2 mm

1, 2

ежедневно

 2 mm

> 2 mm

веднъж на 3
месеца
Проверка на изобразяващите системи
Разделителна способност
1, 2
веднъж на 6
на изобразяващата система
месеца
за рентгенова скопия
1, 2
веднъж на 6
Съвпадение на
месеца
ренгенографични образи
при тясно и широко
фокално петно
1, 2
веднъж
Пълни тестове на
годишно
системите за рентгенова
графия и рентгенова
скопия

При ъгъл на апарата
0,90,180,270,
Проверява се
съвпадението на
центровете на ротация
на жиците, апарата и
масата

За поле 10 X 10cm2
В целия интервал на
отваряне на жиците
В целия интервал на
отваряне на жиците
За поле 10 X 10cm2
В целия интервал на
отваряне на жиците

 2 mm
Избира се при
пусковия тест
0,5 mm

Граници на
безопасна работа

Забележка

1
2
3
Параметри, влияещи на работата на планиращата система
Съвпадение между
1, 2
веднъж
 2 mm
лазерите на гентрито и
месечно
равнината на сканиране
1
веднъж
Съвпадение на двата
 2 mm
месечно
допълнителни странични
лазера и разстоянието до
равнината на сканиране
1
веднъж
Ортогоналност на
 2 mm
месечно
медиалносагиталния лазер
спрямо равнината на
сканиране
1, 2
веднъж
Правилно регистриране на
 1mm
годишно
позиционирането на
пациентната маса
Провисване на масата при
1, 2
веднъж
2 mm
натоварване 70 кг
годишно

Граници на
нормална работа

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност

Контролиран
параметър

Таблица 5. Основни изпитвания на компютърен томограф, използван за планиране на лъчелечението

4

5

6

>  2 mm

>  2 mm

 3 mm

С Т Р.
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Съвпадение на
разстоянието между
изображението на две
точки в компютъртомографа и в
планиращата система
Правилно регистриране на
посоката на сканиране
Стойности на
хаунсфийлдовите числа
Проверка за правилното
изчисляване на връзката
между хаунсфийлдовите
числа и обемна електронна
плътност
Правилната реконструкция
на позицията на
изобразената пациентна
равнина
Параметри, влияещи на
качеството на компютъртомографския образ

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1, 2

веднъж
месечно

2 mm

3 mm

1, 2

веднъж
месечно

вярно

невярно

1, 2

веднъж
месечно
веднъж
годишно

 10 HU
 20 HU
1%
2%

3%
5%

1

веднъж
месечно

1mm

5mm

1

веднъж
годишно

1
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Проверката е за
качеството на работа
на лаборанта
за вода
за бял дроб и кости
за вода
за бял дроб и кости

Изпълняват се
тестовете за уредбите
за диагностика

Таблица 6. Пускови изпитвания на планираща система - фотонни снопове
Проверка за правилното изчисляване на:

Обхват на тестване

Оценка

1
Разпределение на дозата в дълбочина:
PDD, TAR, TMR или TPR

2
Квадратни полета 5Х5, 10Х10, 15Х15 и
25Х25 cm2;
Правоъгълни полета 5Х10, 5Х10 и
5Х30cm2;
Квадратни полета 5Х5, 10Х10, 15Х15 и
25Х25 cm2;
Правоъгълни полета 5Х10, 5Х10 и
5Х30cm2;
Профили на dmax , 5, 10 и 20cm
Квадратни полета 5Х5, 10Х10, 15Х15 и
25Х25 cm2 за РИП 80, 100 и 140 cm

3
Сравнява се изчисленото и измереното.
Оценява се с γ-функция

Дозни профили:
Ширина на лъчевото поле и полусянка

За РИП различен от РИО:
Разпределение на дозата в дълбочина за
различни РИП.
За полета с клиновиден филтър:
PDD и дозни профили

За наклонени полета:
Корекция за липсващи и излишни
тъкани
За тъканни нехомогенности:
Правилното изчисляване на връзката
между хаунсфийлдовите числа и
обемната електронната плътност.
Корекция за отслабване.
Нестандартни полета:
Полета със защитни блокове.
Асиметрични полета.
Многолистен колиматор.
Ротационно облъчване:

Многополево дозно разпределение.

Изчисляване на мониторните единици
или времето за облъчване.

Сравнява се изчисленото и измереното.
Оценява се с γ-функция

Сравнява се изчисленото и измереното.
Оценява се с γ-функция

Квадратни полета 5Х5, 10Х10,
15Х15cm2;
Правоъгълни полета 5Х10 и 5Х20 cm2
Профили на dmax , 5, 10 и 20cm
За всички клиновидни филтри
Квадратно поле 10Х10 cm2
За наклон на повърхността 30 и 45
Профили на dmax , 5 и 10 cm

Сравнява се изчисленото и измереното.
Оценява се с γ-функция

Квадратно поле 10Х10 cm2
Слой от въздухоеквивалентен и
костноеквивалентен материал с
дебелина 1cm в хомогенен фантом на
дълбочина (dmax +2) cm.
Квадратно поле 10Х10 cm2 и 35Х35 cm2
за фигурни полета:
½ закрито поле
¼ закрито поле
фигурно поле
Квадратни полета 10Х10 и 20Х20 cm2
360 ротация
180 ротация
180 ротация с 45клин
Два насрещни лъчеви снопа.
Два паралелни лъчеви снопа.
BOX техника

Сравнява се изчисленото и измереното.
Дозата в точки по централния лъч на
дълбочина 5 и 10 cm.

За 10 стандартни плана.

Сравнява се изчисленото и измереното.
Оценява се с γ-функция

Сравнява се изчисленото и измереното.

Дозата в изоцентъра.
Сравнява се с изодозно разпределение
от предварително тествана планираща
система или с измерената доза в
предизбрани точки
Сравнява се с ръчно изчислени или с
такива от предварително тествана
планираща система.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

Таблица 7. Пускови изпитвания на планираща система - електронни снопове**
Проверка за правилното изчисляване на:

Обхват на тестване

Оценка

1
Разпределение на дозата в дълбочина –
PDD

2
Квадратни полета 5Х5,10Х10, 20Х20
cm2
Правоъгълни полета 5Х10 и 5Х20 cm2;
Квадратни полета 5Х5, 10Х10, и 20Х20
cm2;
Правоъгълни полета 5Х10 и 5Х10 cm2;
Профили на dmax , d80 и d50
Квадратно поле 10Х10 cm2
За наклон на повърхността 30 .

3
Сравнява се изчисленото и измереното.
Оценява се с γ-функция

Дозни профили:
Ширина на лъчевото поле и полусянка
Наклонени входни полета:
Корекция за липсващи и излишни
тъкани
Тъканни нехомогенности:
Корекция за отслабване.

Дозиметричен план за единичен лъчев
сноп.

Квадратно поле 10Х10 cm2
Слой от въздухоеквивалентен и
костноеквивалентен материал с
дебелина 1cm в хомогенен фантом на
дълбочина dmax .
По избор

Сравнява се изчисленото и измереното.
Оценява се с γ-функция
Сравнява се изчисленото и измереното.
Оценява се с γ-функция
Сравнява се изчислената и измерената
доза в точка под тъканната
нехомогенност.
Сравнява се с измерената доза в точки
във фантом (воден или антропоморфен)

Таблица 8. Приемливи нива на изчислителни отклонения за планираща система
Фотонни и електронни снопове
1
Приемливо ниво
Идеално съвпадение
Брахитерапия
Приемливо ниво
Идеално съвпадение

В изодозното плато
(области с малък дозен градиент)
2
3%
2%
Точков източник
5%
2%

В полусенките
(области с голям дозен градиент)
3
4 mm
2 mm
Линеен източник
5%
2%

1
2
3
4
5
Защити и блокировки
Съгласно ОНРЗ
Следене на
1, при всяко
радиационната
2
презарежобстановка в
дане на
процедурното
източника
помещение
1, седмично
работи
не работи
Проверка за връщане на
2
източника в защитата,
при изключване на
мрежовото захранване
Проверка на таблото за
1, веднъж
работи
не работи
аварийно спиране на
2
месечно
системата
1, веднъж
работи
не работи
Проверка на
2
годишно
допълнителните табла за
аварийно спиране на
системата
работи
не работи
1, при всяко
Проверка на
2
презареждане
автоматичното
на източника
прибиране на източника
при нараснало триене
Проверка на
1, седмично
работи
не работи
осигурителен механизъм
2
“отворена врата”
Проверка на правилно функциониране на приспособленията, предотвратяващи грешни операции
Проверка на свързване на
1, седмично
работи
не работи
трансферната тръба с
2
предпрограмиран канал

Забележка

Граници на
безопасна
работа

Граници на
нормална
работа

Минимална
честота на
контролиране

Степен на
компетентност

Контролиран
параметър

Таблица 9. Основни изпитвания на уредби за брахитерапия с дистанционно посленатоварване

6

С Т Р.
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ВЕСТНИК

1, седмично
работи
Проверка на
2
трансферната тръба при
не заключен индексер
Проверка на свързване на
1, седмично
работи
апликатора с
2
трансферната тръба
Проверка на свързан
1, седмично
работи
апликатор при
2
незаключен индексер
Проверка за механична повреда на апликаторите
За затворен край на
2
преди
апликатора
използване на
апликатора
За прегъване
2
преди
използване на
апликатора
За запушване
2
преди
използване на
апликатора
Проверка на работата на софтуера на командния компютър на уредбата
Точност на датата и
2
ежедневно
15 min
времето
Действителна активност
2
ежедневно
 2%
на източника.
Правилното коригиране
1, веднъж
 2%
на предварително
2
седмично
програмираните времена
на облъчване за
разпадане на източника
Точност на таймера
1, седмично
 2%
2
Проверка на точното
1, седмично
 1 mm
позициониране на
2
източника
Създаване на база данни за характеристиките на използваните апликатори
Проверка на първата
1
преди
 1 mm
възможна позиция на
първото
източника
използване на
апликатора
1
преди
Проверка на
първото
максималното
използване на
разстояние, което
апликатора
изминава източника до
първата възможна
позиция в апликатора
Проверка на активността на източника
Основно калибриране
1
при всяко
презареждане
на източника
Проверка на
1
седмично
калибрирането

БРОЙ 13

не работи
не работи
не работи

>  1,5 mm

Сравнява се с
техническата
характеристика на
производителя, за
всички налични
апликатори
Сравнява се с
техническата
характеристика на
производителя, за
всички налични
апликатори

 1 mm

 1 mm

 1 mm

 2%

>  5%

Сравнява се със
стойността в сертификата
на източника

 2%

Забележки:
*Степен на компетентност, необходима за извършване на измерването:
1. Експерт по медицинскиа физика или медицински физик
2. Специално обучен техник, лаборант или лекар.
**Резултатите трябва да се оценят от експерта по медицинска физика
***Изравненост на лъчевото поле се изчислява по следната формула:

    min 
  100%
f   max

  max   min 
a
2

0

ABS (   ( x )dx    ( x )dx )

****Симетрия на лъчевото поле се изчислява по следната формула:



s
0

a
2

0

a
2

(   ( x )dx    ( x )dx )


a
2

0

 200%
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ДЪРЖАВЕН
Приложение № 9
към чл. 46, ал. 1

Нива за проследяване на пациента при рентгенови диагностични или интервенционални
процедури
Ако при рентгенова диагностична или интервенционална процедура който и да е от следните параметри превиши указаните в таблицата
стойности, пациентът трябва да се проследява
в срок до три месеца за евентуални радиационно-индуцирани кожни ефекти:
Време на скопия

>60 минути

2
Произведен ие керма-п лощ >500 Gy.cm =
2
=50
000
cGy.cm
=
(DAP)
2
=50 000 μGy.m =
=500 000 mGy.cm2

Въздушна керма в референт- > 3 Gy = 3 000 mGy
н а т а т оч к а (к у м у л а т и в н а
доза), показвана на дисплея
Брой записани серии образи > 20
Няколко интервенционални процедури на един
и същ пациент, проведени в рамките на два
месеца
Бременност, установена след процедурата
1120

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за
създаване и поддържане на публичен регистър
на обектите с обществено предназначение,
контролирани от регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 50 от 2006 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 14
и 38 от 2011 г.)
§ 1. Създава се раздел V:
„Раздел V
Национална информационна система на обектите с излъчващи съоръжения
Чл. 13. (1) Министерството на здравеопазването създава и поддържа на национално
ниво електронна информационна система за
обектите с излъчващи съоръжения по код 46
от приложение № 1, източници на електромагнитни полета, и нивата на излъчване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

(2) Информационната система по ал. 1 се
създава и поддържа като интернет базирана
информационна система.
(3) В информационната система по ал. 1
се вписват най-малко данни за:
1. обекта – наименование, местоположение, вид;
2. лицето, открило обекта – наименование,
ЕИК, адрес на управление;
3. измерена моментна стойност на плътността на мощност на електромагнитното поле.
(4) Данните по ал. 3, т. 1 и 3 са публични.
Чл. 14. (1) Данните по чл. 13, ал. 3 се
регистрират в информационната система по
електронен път от определени за целта длъжностни лица в РЗИ.
(2) Данните по чл. 13, ал. 3 се регистрират
в информационната система в 10-дневен срок
от вписване на обекта с излъчващи съоръжения в регистъра на обектите с обществено
предназначение.
(3) При вписване на промени за обект с
излъчващи съоръжения в регистъра на обектите с обществено предназначение данните
по чл. 13, ал. 3 се актуализират в 10-дневен
срок от вписването.
(4) При извършване на систематичен и
насочен здравен контрол и/или мониторинг
за обект с излъчващи съоръжения данните по
чл. 13, ал. 3, т. 3 се актуализират в 10-дневен
срок от получаване на резултатите за измерени
стойности на нивата на електромагнитното
излъчване.
(5) При заличаване на регистрацията на
обект с излъчващи съоръжения от регистъра
на обектите с обществено предназначение
данните по чл. 13, ал. 3 се заличават от информационната система в 10-дневен срок от
заличаването на регистрацията.“
Преходна разпоредба
§ 2. Обектите с излъчващи съоръжения,
вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение преди влизане в сила на
тази наредба, се вписват служебно от РЗИ в
Националната информационна система на
обектите с излъчващи съоръжения в срок до
28.02.2018 г.
Министър:
Кирил Ананиев
1097
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-14
от 30 януари 2018 г.
На основание § 16, ал. 10 във връзка с § 16,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за предучилищното и училищното образование, протокол от 15.01.2018 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5768
от 17.11.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното и
училищното образование, закривам Частна профилирана гимназия „Д-р Мария Монтесори“ – София,
открита със Заповед № РД-14-75 от 20.05.2003 г. (ДВ,
бр. 55 от 2003 г.), изм. със Заповед № РД-14-105 от
7.07.2009 г. (ДВ, бр. 57 от 2009 г.) на министъра на
образованието и науката, изм. със Заповед № РД14-155 от 23.08.2012 г. (ДВ, бр. 69 от 2012 г.) на
министъра на образованието, младежта и науката,
от Асоциация „Образователен център Монтесори“,
представлявана от Росен Томов Христов.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.
В едномесечен срок от влизане в сила на заповедта Росен Томов Христов да предаде документацията на Частна профилирана гимназия „Д-р Мария
Монтесори“ – София, на началника на Регионалното управление на образованието – София-град.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – София-град, в едномесечен срок
да определи училище, в което да се съхранява
документацията, и училище, към което да бъдат
пренасочени учениците на Частна профилирана
гимназия „Д-р Мария Монтесори“ – София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кр. Вълчев
1092

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-854
от 28 декември 2017 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии утвърждавам
плановете за управление на поддържани резервати „Женда“, „Чамлъка“, „Борака“, „Боровец“ и
резерват „Вълчи дол“.
Екземпляри от плановете за управление на поддържани резервати „Женда“, „Чамлъка“, „Борака“,

„Боровец“ и резерват „Вълчи дол“ да се предоставят на съответните регионални и местни органи.
Министър:
Н. Димов
953

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 22
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение считано от 26 февруари
2018 г. сребърна възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България“ със следното
описание:
Технически параметри:
емисия – 2018 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 925/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3500 бр.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата, над нея – годината
на емисията „2018“, и околовръст надписи: горе
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, долу на два
реда – номиналната стойност „10 ЛЕВА“.
На обратната страна: изображение на български
опълченци в битка и околовръст надпис „140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“.
Автори на художествения проект са Елена
Тодорова и Тодор Тодоров.
Управител:
Д. Радев
1052

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-94
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Прогрес, община Момчилград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
849
ЗАПОВЕД № РД-18-95
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурба-
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низираната територия в землището на с. Хрищени,
община Стара Загора, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
850
ЗАПОВЕД № РД-18-96
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
851
ЗАПОВЕД № РД-18-97
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Първомайци, община Горна Оряховица, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
852
ЗАПОВЕД № РД-18-98
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Костел, община Елена, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
853
ЗАПОВЕД № РД-18-99
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дебелцово, община Севлиево, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
854
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ЗАПОВЕД № РД-18-100
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Добравица, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
855
ЗАПОВЕД № РД-18-101
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Добърчин, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
856
ЗАПОВЕД № РД-18-102
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дружево, община Своге, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
857
ЗАПОВЕД № РД-18-103
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Долна
Мелна, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
858
ЗАПОВЕД № РД-18-104
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадас-
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тралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Житен,
община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
859
ЗАПОВЕД № РД-18-105
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Зелениково, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
860
ЗАПОВЕД № РД-18-106
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Вихрен,
община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
861
ЗАПОВЕД № РД-18-107
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Враня,
община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
862
ЗАПОВЕД № РД-18-108
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Голешово,
община Сандански, област Благоевград.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
863
ЗАПОВЕД № РД-18-109
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
864
ЗАПОВЕД № РД-18-110
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Долени,
община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
865
ЗАПОВЕД № РД-18-111
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Златолист,
община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
866
ЗАПОВЕД № РД-18-112
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Аламовци, община Златоград, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
867
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ЗАПОВЕД № РД-18-113
от 15 януари 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долен, община Златоград, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
868
ЗАПОВЕД № РД-18-114
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ерма река, община Златоград, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
869
ЗАПОВЕД № РД-18-115
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кушла, община Златоград, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
870
ЗАПОВЕД № РД-18-116
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Старцево, община Златоград, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
871
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ЗАПОВЕД № РД-18-117
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Страшимир, община Златоград, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
872
ЗАПОВЕД № РД-18-118
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
873
ЗАПОВЕД № РД-18-119
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Еленино, община Стара Загора, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
874
ЗАПОВЕД № РД-18-120
от 15 януари 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Плоска могила, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
875
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 304
от 8 юни 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-118/7.07.2014 г. от Цветанка
Рангелова Стойчева и Емилия Рангелова Цветкова
с искане за разрешаване изработване на проект
за изменение на действащ подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на плана за регулация
(ИПР) на УПИ XI-691, кв. 105, м. Враждебна, ПИ
с идентификатор 68134.8550.1637, район „Кремиковци“, Столична община.
Към заявлението са приложени: документи за
собственост, скица от АГКК, комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР, мотивирано предложение с
обяснителна записка, удостоверение за наследници.
Със Заповед № РД-09-50-772 от 3.10.2014 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработване
на проект за изменение на подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация (ИПР) в
следния териториален обхват: УПИ XI-691, кв. 105,
м. Враждебна, ПИ с идентификатор 68134.8550.1637,
район „Кремиковци“.
Заповедта е изпратена с придружително писмо
изх. № ГР-94-00-118[1]/3.10.2014 г. в район „Кремиковци“ за съобщаване.
С ъ с з а я в лен ие вх. № С А Г16 -Г Р 0 0 -29 72/
18.08.2016 г. заявителите са внесли за процедиране
и одобряване проект за ПУП – ИПР за м. Враждебна, кв. 105, УПИ XI-691 и УПИ III-692, като
се обособяват нови УПИ III-692, УПИ XI-5293,
УПИ XVI-5294 и новообразувана задънена улица по о.т. 59а-59б-59в за ПИ с идентификатори
68134.8550.5293, 68134.8550.5294 и 68134.8550.5295
по КККР, район „Кремиковци“.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-2972[1]/3.10.2016 г.
проектът е изпратен в район „Кремиковци“ за
провеждане процедура по съобщаване на заинтересованите лица на основание чл. 128, ал. 3
ЗУТ. С писмо от 19.12.2016 г. проектът е върнат от
района след проведена процедура по съобщаване
с приложен разписен лист и информация, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-2/10.01.2017 г., т. 8, с решение
проектът да се изпрати по компетентност за одобряване в СОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено от
заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на поземлен имот
с идентификатор 68134.8550.1637 след изменение
на КККР ПИ с идентификатори 68134.8550.5293,
68134.8550.5294 и 68134.8550.5295, район „Кремиковци“ – предмет на плана, съгласно приложените
в административната преписка документи за собственост и скици от СГКК – София.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ПУП от
компетентния за това орган, внесен е проект и са
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изпълнени предписанията в допускането и допълнително дадените такива, проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица, същият е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Съгласно ОУП на СО (2009 г.) имотите попадат
в устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм) – макс.
пл. – 40 %; макс. Кинт. – 1,3; мин. озел. – 40 %;
к.к. – 10 м. Показателите в матрицата върху графичната част на плана отговарят на нормативите
в приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изречение 2 ЗУТ.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-09-051 от 14.01.1991 г.
на председателя на ВРИК на ОбНС „Кремиковци“.
Кадастралната карта на територията е одобрена
със Заповед № РД-18-61 от 27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
За разрешаване изработването на ПУП – ИПР
е налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
С проекта за изменение на действащия план за
регулация от УПИ XI-691 се обособяват нови УПИ
XI-5293, УПИ XVI-5294 по имотни граници на ПИ
с идентификатори 68134.8550.5293, 68134.8550.5294
и задънена улица по о.т. 59а-59б-59в за ПИ с идентификатор 68134.8550.5295 по КККР. На основание
одобрената кадастрална карта се изменя и границата
между УПИ XI-5293 и УПИ III-692 за привеждането
є в съответствие с имотната граница.
Налице е основание за изменение на ПУП по
реда на чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
С ИПР се предвижда изграждане на задънена
улица през имот – частна собственост, което налага
отчуждаване на същия, поради което на основание
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен
да одобри ПУП – ИПР е Столичният общински
съвет. Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана
територия по искане на собственици на поземлени
имоти са за тяхна сметка.“
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Номерацията
на урегулираните поземлени имоти съответства
на ПИ, влизащи в състава им.
Проектът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на висока дървесна растителност, заверена
от Дирекция „Зелени системи“ – СО.
Проектът е съгласуван със СДВР – отдел „Пътна
полиция“, и Дирекция „Транспортна инфраструктура“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ. Реализацията му не предвижда изразходване на бюджетни
средства на Столичната община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. второ във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 и с ал. 1, т. 1, чл. 81, ал. 1, 3
и 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ, устройстве-
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на категория по т. 4 от приложението към чл. 3
ал. 2 ЗУЗСО и решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-2/10.01.2017 г., т. 8, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за регулация на м. Враждебна, кв. 105, УПИ XI-691 и
УПИ III-692, като се обособяват нови УПИ III-692,
УПИ XI-5293, УПИ XVI-5294 и новообразувана задънена улица по о.т. 59а-59б-59в за поземлени имоти
с идентификатори 68134.8550.5293, 68134.8550.5294
и 68134.8550.5295 по КККР, район „Кремиковци“,
съгласно приложения проект по кафявите и зелените
линии, цифри, букви, зачертавания и защриховки.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
1026

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 0388
от 29 януари 2018 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 ЗПУО и в изпълнение на
Решение № 1051-9 от протокол № 23 от 21.12.2017 г.
на общинския съвет – гр. Варна, нареждам:
1. Откривам Център за подкрепа за личностно
развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна, със седалище гр. Варна, община Варна, област
Варна, ул. Д-р Василаки Пападопулу № 52.
2. Центърът за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна,
е с предмет на дейност кариерно ориентиране и
консултиране съгласно чл. 49, ал. 1, т. 2 ЗПУО.
3. Финансиращ орган на Центъра за подкрепа
за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна, е Община Варна.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Образование и
младежки дейности“.
Настоящата заповед да се връчи на директора
на дирекция „Образование и младежки дейности“
и деловодството на Община Варна.
Копие от заповедта да се изпрати по служебната
електронна поща на зам.-кметовете, секретаря,
председателя на общинския съвет, директорите
на дирекции „Правно-нормативно обслужване“,
„Финанси и бюджет“ и „Финансово-стопански
дейности“.
Кмет:
Ив. Портних
990
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ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 680
от 16 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Раднево, реши:
1. Обявява публичен търг с явно наддаване
за обект: дворно място с площ 4974 кв. м и построените в него: битова сграда с механа, със ЗП
184,34 кв. м, на два етажа, мазе с площ 64,94 кв. м,
монолитна конструкция, построена 1958 г.; кухня
със складова база, с площ 278 кв. м, на един етаж,
мазе с площ 112,96 кв. м, стоманобетонна, масивна
конструкция, построена 1958 г.; сграда за хидрофор с площ 14,75 кв. м, монолитна конструкция,
построена 1958 г.; тоалетна с площ 17,65 кв. м,
паянтова конструкция, изградени в общински УПИ
III, пл. № 129 в кв. 7 по регулационния план на
с. Борущица, община Мъглиж.
2. Начална тръжна цена – 125 000 лв., без
ДДС, и стъпка на наддаване – 2 % от началната
тръжна цена.
3. Определя депозит за участие в тьрга в размер
10 % от началната тръжна цена, който се внася по
сметка на Община Раднево, посочена в тръжната
документация, в срок до 25-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга
се получава в стая 206, отдел „Общинска собственост“ на общинската администрация, гр. Раднево,
срещу невъзстановими 500 лв., без ДДС, платими
по сметка на Община Раднево, посочена в тръжната документация, или на гише № 5 (каса) при
Информационния център, в срок до 25-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се подават в стая 204 (деловодство) на Община Раднево
в запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след
закупуване на тръжни книжа и предварителна
заявка.
7. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 31-вия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в зала 315 на Община Раднево.
8. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по реда
на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е
неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
на следващия след него присъствен ден.
9. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договора за продажба като част от нея.
10. Упълномощава кмета на общината да издаде
заповед за назначаване на комисия за провеждане
на търга.
11. В срок до 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Раднево протокола от търга.
12. Упълномощава кмета на община Раднево
да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
Председател:
Р. Йовчев
976
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6. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 януари 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
17 216 179
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 740 277
Инвестиции в ценни книжа
23 588 671
Всичко активи:
43 545 127
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
15 096 266
Задължения към банки
11 814 403
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 447 363
Задължения към други депозанти
1 627 002
Депозит на управление „Банково“
5 560 093
Всичко пасиви:
43 545 127
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 януари 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
36 684
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 932 659
Дълготрайни материални и
нематериални активи
129 987
Други активи
15 086
Депозит в управление „Емисионно“ 5 560 093
Всичко активи:
7 674 509
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 226 595
Други пасиви
169 764
Всичко задължения:
3 396 359
Основен капитал
20 000
Резерви
4 348 590
Неразпределена печалба
-90 440
Всичко собствен капитал:
4 278 150
Всичко пасиви:
7 674 509
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
1054
44а. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния и Административния съд –
Кърджали, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Милев Петров, криминалистични
изследвания на почерк и документи.
Николай Недялков Яръмбойков, криминалистични изследвания на почерк и документи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.
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Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники
и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране
на животни; състав на хранителни продукти.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация; експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники
и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране
на животни; състав на хранителни продукти.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Мая Иванова Кичева, ДНК профил от биологичен материал; експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники
и идентификация; ДНК профил от биологичен
материал.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране
на животни; състав на хранителни продукти.
3. Клас „Съдебномедицинска експертиза на
психичното състояние“
Георги Пейков Велковски, психиатрия.
Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.
Татяна Маринова Дикова, к линична психология; ранна диагностика на когнитивните
нарушения; работа с Минесотски многофакторен
личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за
изследване на юноши (MMPI-А).
Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна
психиатрия, здравен мениджмънт.
Десислава Ицкова Хинова-Палахутева, клинична психология; детско-юношеска психология;
специална психология; ранна диагностика на
когнитивните нарушения: работа с тест Векслер
(H AW IK – R); работа с Минесотск и многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2);
работа с Бентън тест за краткосрочно запомняне
(BVRT); тематичен аперцептивен тест (TAT).
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна
отчетност.
Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна
отчетност.
Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна
отчетност.
Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство и контрол.
Изабела Константинова Николова, икономист, оценител на недвижими имоти.
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Иван Димов Назъров, икономика и търговия,
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Йорданка Тончева Кавръкова, икономистсчетоводител, икономика на вътрешната търговия.
О г н я н Н и ко лов Бю л бю лев, и коном ис т счетоводител, банково дело, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти;
експерт-оценител на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Шенол Исмаил Халил, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
А длен Шукри Шефкет, икономист, финанси.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи; оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител
на цели предприятия, финансови институции,
недвижими имоти, машини и съоръжения и
други активи; експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; експерт оценител
на благородни метали, бижута и скъпоценни
камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.
Виолета Димитрова Павлова, счетоводство
и контрол.
М арче л а Б е лев а М и л и нов а , с че т ов од н а
отчетност.
Катя Аргирова Станкова, счетоводна отчетност.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Вълчо Димитров Димитров, автомобилен
транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения, автоексперт-оценител.
О г н я н Н и ко лов Бю л бю лев, и коном ис т счетоводител, банково дело, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти;
експерт-оценител на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експер-
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тиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи; оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител
на цели предприятия, финансови институции,
недвижими имоти, машини и съоръжения и
други активи; експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; експерт-оценител
на благородни метали, бижута и скъпоценни
камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
И н ж. Пен чо Йорда нов С т о ев, ма ш и нен
инженер по технология на машиностроенето,
лицензиран оценител на търговски дружества,
недвижими имоти и машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
Никола Иванов Гунчев, минен инженер – разработване на полезни изкопаеми.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.
5.5. Съдебна ст роително-тех ническа експертиза
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство (ПГС), лицензиран оценител на
недвижими имоти и на машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Георги Тодоров Илиев, строителен инженер
по промишлено и гра ж данско строителство
(ПГС).
Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Донка Иванова Андонова-Савчева, строителен инженер – пътно и мостово строителство,
лицензиран оценител на недвижими имоти,
експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер
по геодезия, фотограметрия и картография.
Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник
в строителния процес; оценител на търговски
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предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Георги Иванов Карабашев, строителен инженер по транспортно строителство.
Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.
Митко Филипов Колев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Костов Костов, архитектура.
Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.
Наташа Димитрова Петрова, архитектура.
Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи; оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител
на цели предприятия, финансови институции,
недвижими имоти, машини и съоръжения и
други активи; експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; експерт-оценител
на благородни метали, бижута и скъпоценни
камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.
Инж. Виолета Цветанова Тунч, инженерстроител, строителство на сгради и съоръжения.
Веско С т оя нов Хрис т ов, п ром и ш лено и
гражданско строителство (ПГС).
Хубена Иванова Салджиева, архитектура.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молек ул ярно-биологични тех ник и
и идентификация; генотипиране на животни;
състав на хранителни продукти.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники
и идентификация; генотипиране на животни;
състав на хранителни продукти.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране
на животни; състав на хранителни продукти.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, определяне и количествен ана лиз на наркотични и у пойващи
вещества, алхокол и други биологични проби
и обекти, състав на хранителни продукти.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Мариана Димова Ангелова, оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти;
експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и
съоръжения и други активи; експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута
и скъпоценни камъни.
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Огнян Николов Бюлбюлев, експерт-оценител
на недвижими имоти; оценка на земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения.
Въ л чо Дими т ров Дими т ров, лицензи ран
оцен и т ел на нед ви ж и м и и мо т и, ма ш и н и и
съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и
съоръжения, автоексперт-оценител.
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, лицензиран оценител на недвижими имоти и на
машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Донка Иванова Андонова-Савчева, лицензиран оценител на недвижими имоти, експертоценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Стефан Георгиев Събев, оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Емил Атанасов Янев, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Изабела Константинова Николова, оценител
на недвижими имоти.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и
идентификация, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици; определяне състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
вкл. генномодифицирани организми (ГМО) с
молекулярно-генетични методи; експертиза по
писмени данни.
Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярно-биологични техники
и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране
на животни; състав на хранителни продукти.
Никола Иванов Гунчев, минен инженер – разработване на полезни изкопаеми.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2018 г.
Бехиде Мюмюн Чаушева, тюркология, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Поверително“.
Ви ж дан Сами Сефер, т у рска филологи я,
разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“.
Нарин Юксел А хмед, английска филология.
Фетие Ремзи Салим, немски език.
Аркадий Иванов Демянов, румънски език,
разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Десислава Янушова Желязкова, полски език.
Атанас Николов Челебиев, немски език.
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44б. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния и Административния съд –
Пазарджик, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Борис Георгиев Шопов, криминалистика,
графология.
Цанко Спасов Братоев, експерт-криминалист: почерк, технологично изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Георги Борисов Добрев, експерт-криминалист – почерк, технологично изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика.
Лу чко Пет ров Врагов, експер т-к рим иналист – писмени доказателства.
Николай Стоянов Натов, експерт-кримина л ис т – почерк , т ех нолог и ч но и з с лед ва не
на документи, дактилоскопия, трасология и
балистика.
Сашо Павлов Атанасов, графолог.
Николай Николов Велинов, криминалистични изследвания – експертизи: балистични,
почерк, техническа на документи, трасология,
достъп до класифицирана информация до ниво
„Секретно“.
Стоил Рашков Тилев, к римина листични,
почеркови и съдебно-почеркови експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Димитър Иванов Попов, ортопедия и травматология.
Петко Николов Чолаков, акушер-гинеколог.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, мулекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК-анализ
и идентификация.
Валентин Георгиев Гагов, стоматология.
Борис Петров Шахов, установяване родителски произход, съдебномедицинска експертиза
за индентификация на човек – ДНК.
Петко Митков Митев, съдебна медицина,
експерт по здравеопазване.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Виктор Костадинов Д жонов, психиатри я,
психиатрично-психологични експертизи.
Емилия Стоянова Калоферова, психолог.
Мартина Георгиева Петкова-Иванова, психолог.
Мая Иванова Коева, психолог.
Галя Цанкова Стоенчева, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Минка Георгиева Генова, съдебносчетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йорданка Васи лева Спасова, счетоводна
отчетност.
Невенка Николова Ролева, икономист, счетоводител.
Да н иела С т ефа нова Щерева, сче т овод на
отчетност.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3

Румен Димитров Любенов, счетоводна отчетност.
М и х а и л Н и колаев Н и колов, и коном ис т,
счетоводна отчетност.
Румяна Петкова Митева, икономист.
Георги Йосифов К лисуров, счетоводна отчетност.
Стойна Илиева Маринова, икономист.
А нна Райкова Божанова, счетоводна отчетност.
Галя Иванова Площакова, икономист.
Александър Дончев Александров, икономист.
Цветанка Христова Ковачка, икономист,
експерт по съдебносчетоводни и финансовоценови експертизи.
Нина Георгиева Солдатска-Петрова, счетоводна отчетност.
Румяна Димова А лександрова, икономист.
Еленка Георгиева Николова, икономист.
Костадин Темелков Тосков, стоковед.
Георги Стоянов Дамянов, икономист, съдебно-икономически експертизи.
Дафинка Ангелова Джурилова, икономист.
Снежана Савова Грозданова, счетоводна
отчетност, оценител на земеделски земи.
Любка Георгиева Янева-Таковска, икономист,
банки и инвестиции, одит, финанси и бюджет,
данъци и счетоводство.
Атанас Костадинов Костадинов, счетоводна
отчетност.
Тодор Василев Ушев, счетоводна отчетност.
Зора Кръстева Мацанова, икономист.
Веселина Йорданова Ташева, счетоводна
отчетност.
Лушка Николова Атанасова, съдебносчетоводни експертизи.
А нгел А лександров Кацаров, икономист,
оценител на машини и съоръжения в сферата
на електротехническата и електронната промишленост.
Асен Владимиров Мандаджиев, счетоводна
отчетност.
Димитрийка А лександрова Шикирова, стоковед – д ви ж и м и вещ и, л и цензи ра н оцен ител – движими вещи.
Д и м и т ър Л ю б енов Бара ков, с че т овод на
отчетност.
Ненко Йосифов Делийски, икономист-счетоводител.
А нтоанета Лукова Георгиева, икономистсчетоводител.
Мари я За п ря нова Нед кова – и коном ис т счетоводител.
Атанас Георгиев Машев, счетоводна отчетност.
Л юбом и р С т ои цев Цр ън чев, сче т овод на
отчетност.
Злат ка Благоева Ми хай лова, счетоводна
отчетност.
Надка Петкова Вачкова, оценка търговски
предприятия и вземания.
М и лен а М и т кова Ла вч иева , с че т овод н а
отчетност.
Славка Димитрова Петричанска, икономист.
Димитър Илиев Терзиев, икономист, експерт
по с ъдебносче т овод н и и фи на нсово -ценови
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експертизи, оценка и продажба на недвижими
имоти и земеделски земи.
Тан я Стоименова Герова, счетоводна отчетност.
София Георгиева Пейчинова, икономист.
Георги Иванов Велков, счетоводна отчетност,
лицензиран оценител.
Петя Михайлова Иванова, счетоводство и
контрол, експерт – оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Иванов Петров, икономист.
Кунка Ганчова Каменска, икономист, икономика и организация на вътрешната търговия,
международни счетоводни стандарти.
Сашка Иванова Дюлгерова, търговия и отчетност в търговията.
Латинка Хараланова Манчорова, счетоводител-икономист.
Ири на Йорда нова Пе т р ова , Па зард ж и к ,
счетоводно-икономически експертизи.
Васил Константинов Генчев, икономист по
труда, банки и финанси.
Станислав Александров Златанкев, съдебноикономически експертизи – съдебно-стокови.
Лилия Иванова Попова, икономист.
Красимира Спасова Пейчева, финанси.
Войно Стоянов Начев, счетоводство и контрол.
Меглена Йорданова А лександрова, счетоводство и контрол.
Нина Тиховна Сендрева, финанси и кредит.
Анета Тодорова А лександрова, финанси и
банкова кредитна дейност.
Стойчо Илиев Кръстев, оценител на недвижими имоти.
Ели Хараланова Бинева, икономист, маркетинг и мениджмънт.
Боряна Стефанова Долева, финанси, икономист-банкер.
Ту нка Иванова Кавлакова, икономика и
организация на селското стопанство, организация на отчетността в банките, икономистсчетоводител.
Валентина Йорданова Вакарелска, икономика – планиране и отчетност в промишлеността
и строителството, счетоводител и икономист,
мениджмънт.
Христина Недельова Лачева-Божилова, счетоводство и контрол.
Мария Георгиева Кралева, счетоводство и
контрол, икономист, бизнесадминистрация.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Тони Атанасов Стоянов, съдебна автотехническа експертиза – експлоатация и железопътен
транспорт.
Лилия Георгиева Дамянова, техник по строителство и архитектура.
Огнян Ангелов Михайлов, геодезия и картография.
Анелия Стоилова Методиева, инженер, промишлено и гражданско строителство, достъп до
ниво на класифицирана информация „Строго
секретно“.
Румен Кузов Касандров, инженер-земеустроител, геодезия, картография, кадастър.
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И ли я Ми хай лов С улев, елек т роин женер,
еклектроснабдяване и електрообзавеждане.
Слави Тодоров Иванов, водно строителство.
Гинка Иванова Белева, оценка недвижими
имоти, строителен техник, ВИК.
Вергиния Василева Иванова-Вълкова, строителен инженер ХМС, оценител недвижими
имоти.
Христо Иванов Шондев, машинен инженер.
Стоян Колев Вълков, машинен ин женер,
експлоатация и поддържане на автомобили,
оценка на машини, съоръжения и на оборотни
и дълготрайни активи.
Красимир Ангелов Муртов, машинен инженер, технология на металите и металообработваща техника.
Галина Стефанова Пеева, инженер-земеустроител, кадастър и регулация по ЗСПЗЗ, ЗУТ,
ЗКИР, ЗНО, архитектура, строителство.
Илия Делчев Тухчиев, геодезия и картография.
Славка Григорова Бурова, геодезия, кадастър
и регулация по ЗСПЗЗ, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Стела Янкова Павлова, промишлено и гражданско строителство.
Христина Иванова Коцева, геодезия, фотограметрия и картография.
Йордан Димит ров Гад жев, геодези я, фотограметрия, картография, кадастър, експертоценител на оборотни и дълготрайни активи.
Георги Петров Трендафилов, хидрогеология
и инженерна геология.
Ли л яна Георгиева Мору нова, геодези я и
картография.
Тодор Делков Кошлу ков, строителство и
арх и т ек т у ра – т ех н и к , експер т - оцен и т ел на
недвижими имоти.
Иванка Иванова Шулева, строителен техник,
експерт-оценител на недвижими имоти.
Васил Илиев Маджаров, машинен инженер,
ДВГ, оценител машини и съоръжения.
Стефко Николаев Мирчев, безопасност на
движението по пътищата, автоексперт, оценител
машини и съоръжения, активи.
Петя Михайлова Иванова, инженер ПГСконструкции.
Вера Атанасова К лису рска, строителство
и архитектура, оценка на недвижими имоти.
А лександър Благов Терзов, машиностроене.
Тодор Маринов Арнаудов, военен инженер
по експлоатация и ремонт на автотранспортна
техника и технология.
Виктория Якова Петрова, електронна техника
и автоматика, финанси, оценка на недвижими
имоти, оценка на машини и съоръжения.
Павел Николов Захов, строителство и архитектура.
Георги Костадинов Кръстев, инженер промишлено и гражданско строителство с лицензи
за оценка на недвижими имоти и оценка на
машини и съоръжения.
Йордан Георгиев Левичаров, Пазард ж ик,
техник по строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
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Бла г ове с т а Хрис т ова Ковач к а , експер т оценител на машини и съоръжения, електроин женер, елек т ронноизмерват ел на т ех ника,
контролноизмервателни прибори и автоматика,
енергетик КИПиА, организатор по ремонта.
Веска Стоянова Иванова, арх и тек т у ра и
строителство, експерт-оценител на недвижими
имоти.
Даниела Лазарова Генова, технология на машиностроене и уредостроене, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител.
Васил Димитров Фотев, автомобилен транспорт – трактори и кари, автоексперт-оценител,
оценка техническо състояние на автомобилите,
председател на комисия за извършване на годишни технически прегледи.
Васи л Н и колов М и лев, Д ВГ, т ра нспор т,
оценка на машини и съоръжения, автотехническа експертиза.
Васил Пенчев Пенчев, транспортна техника
и технологии, автомобилна техника.
Цветанка Христова Ковачка, елек т роинженер, оценител на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата и електронната
промишленост.
Симеон Костадинов Георгиев, транспорт,
машини и техника, автоексперт-оценител.
Борис Георгиев Шопов, автоексперт, оценка
на недвижими имоти.
Здравко Петров Станков, инженер автотехнически, строителни и пътни машини, лиценз
оценка на машини и съоръжения на Агенцията
за приватизация.
Иван Георгиев Пачеръзов, автоексперт.
Пенка Василева Василева, строителен инженер ВиК, лицензиран оценител на недвижими
имоти, ЗОСОИ.
Д-р Ивко Пенков Иванов, фрагтография, металография, микроскопия, фрагтодиагностика.
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик.
Надка Петкова Вачкова, инженерно-технически експертизи – оценка на недвижими имоти.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Дафинка Ангелова Джурилова, строителство,
оценка на недвижими имоти.
Георги Георгиев Костов, автоексперт и жп
транспорт.
Ивайло Стоилов Пеев, проектант.
Антон Димитров Тонев, съдебни инженернотехнически експертизи, инженерно-технологична, строително-техническа експертиза.
Тен чо Пет ров Димов, авт омат изац и я на
производство и управлението.
Станислав А лександров Златанкев, съдебни
инженерно-технически експертизи, автотехнически и технологични експертизи.
Петко Благов Мурджев, строителен инженер,
хидромелиоративно строителство.
Пе т ър Пе т ров К арабой чев, и н женер
ПГС – технология на строителството.
Гайтана Стоянова Димитракова, техник по
строителство и архитектура.
Методи Найчев Консулов, инженер радиоелектроника, електронни системи за контрол
и управление.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 5

Васил Георгиев Панчов, техник по строителство и архитектура.
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника,
енергоизточници и енергоефективни технологии,
оценка на машини и съоръжения, количествен
анализ на петролни продукти.
Жени Рачева Димитрова-Праскова, инженер
по геодезия, фотограметрия и картография.
Владислав Георгиев Самоходов, транспортна техника и технологии, машинен инженер,
автоексперт.
Атанас Костадинов Костадинов, инженер по
електроника, компютърна техника, електронни
системи за контрол и управление, основи на
дизайнерското проектиране.
Ангел Петков Пецев, строителен инженер
ПГС, технология на строителството, оценител
на недвижими имоти.
Василка Иванова Тодорова, геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист.
Димитрия Йорданова Боснева, геодезия, фотограметрия и картография, инженер-геодезист.
Борислав Здравков Генов, строителство и
архитектура, оценител на недвижими имоти.
Елена Павлова Терзиева Абу Хания, архитект.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Марияна Петрова Колева, екология и опазване на околната среда.
Иван Луканов Иванов, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, мулекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Иванка Дими т рова Бож и лова, ин женер агроном, растителна защита.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Милчо Стоянов Кендеров, инженер-химик,
каучук, пластмаси, органичен синтез и багрила.
Ради Христов Ганев, инженер-химик, инженер по боеприпаси и химия на взривните
вещества, техника и технология на взривните
работи.
Стоян Николов Грозданов, инженер-химик,
химия, бедствия и аварии, екология, техника
на каучука и пластмаси.
Десислава Здравкова Александрова, историк,
археология – антични и средновековни находки,
археологични движими паметници на културата.
Снежанка Стоянова Стоянова, ин женерхимик, технология на водата.
Петко Митков Митев, съдебна медицина,
експерт по здравеопазване.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, мулекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Недка Илиева Петрова, съдебна агротехническа експертиза, инженер-агроном.
Цветанка Тодорова Ценова, агроном лозаро-градинар.
Миладин Костадинов Ядков, ветеринарен
лекар.
Иван Петров Иванов, горско стопанство.
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Георги Радославов Георгиев, горско стопанство.
Георг и Господ и нов Дел иев, и н женер по
горско стопанство.
Илия Димитров Гончев, инженер по горско
стопанство, лесовъд.
Ми н чо Георг иев Ценов, зоои н женер -ж ивотновъд.
Снежана Савова Грозданова, агроном-полевъд.
Д-р Илия Николаев Хрисчев, ветеринарен
лекар – съдебни ветеринарномедицински експертизи.
Васил Константинов Генчев, агроном.
Валентина Тодорова Тончева, доктор ветеринарна медицина, инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи
предприятия в съответствие със стандартите
на биологичното земеделие.
Ива нка Дим и т рова Бож и лова, ин женер агроном, растителна защита.
Димитър Иванов Трънгалов, инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
Пенка Петрова Николова, история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и други
произведения на изкуството.
Стоилка Георгиева Игнатова, история, оценка
на исторически предмети, икони, нумизматика, антиквариат, скъпоценни камъни и други
произведения на изкуството.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Атанас Костадинов Костадинов, инженер по
електроника, компютърна техника, електронни
системи за контрол и управление, основи на
дизайнерското проектиране.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Тони Атанасов Стоянов, съдебна автотехническа експертиза – експлоатация и железопътен
транспорт.
Милан Димитров Геров, учител по практика – дървообработване, мебелист.
Йорданка Николова Кацарова, английска
филология, лингвистика и превод.
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
автотехнически експертизи, роботика, робототехнически системи и ГАПС, топлотехника,
енергоизточници и енергоефективни технологии,
оценка на машини и съоръжения, количествен
анализ на петролни продукти.
Атанас Костадинов Костадинов, инженер по
електроника, компютърна техника, електронни
системи за контрол и управление, основи на
дизайнерското проектиране.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ и идентификация, мулекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния и
Админи стративния съд – Пазарджик, за 2018 г.
Инж. Лили Славчева Нешева, сертификат
за ниво по немски език – С1, съгласно Общата
европейска езикова рамка.
971
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23б. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд и Административния
съд – Стара Загора, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Георги Господинов Манов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства,
трасологични експертизи.
Георги Минчев Танев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана
информация „Секретно“.
Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
И л и я н С т ой чев И в а нов, С т ар а З а г о р а ,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана
информация „Секретно“.
К р ъ с т ь о Пе т р ов Пе т р ов, С т ара За г ора ,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, ниво на достъп до
класифицирана информация „Поверително“.
Нед ко И ва нов Ба д ж а ков, С тара За г ора,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана
информация „Секретно“.
Петко Господинов Петков, Стара Загора,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка
на МПС.
Пе т ко Недел чев Терзиев, С тара За г ора,
криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана
информация „Секретно“.
Петър Захариев Зарков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, право.
Тошо Храбъров Баирбаканов, Чирпан, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебнобалистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора, УНГ, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Борис Петров Шахов, София, молекулярна
биология, съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек.
Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора,
акушерство и гинекология, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
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Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора,
хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Елена Христова Сурчева, Стара Загора,
детски болести, педиатрия, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора, съдебна медицина, обучение по защита на
класифицираната информация, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек,
съдебномедиц инска експер т иза по писмени
данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Катя Вълчева Атанасова, Стара Загора,
неврология, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара
Загора, ден та лна медицина (стоматолог и я),
съдебномедиц инска експер т иза по писмени
данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Мариус Иванов Кирков, с. Кирилово,
неврохиру ргия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди,
съдебномедиц инска експер т иза по писмени
данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Мая Иванова Кичева, София, молекулярна
и функционална биология, биохимия и клинична химия, съдебномедицинска експертиза
на родителски произход, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни,
съдебно-химическа експертиза/определ яне и
количествен анализ на наркотични и упойващи
вещества, алкохол и др. в биологични проби и
обекти; молекулярно-генетична информация
и определяне на произход на животни и пол
на птици; определяне на състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
включително генномодифицирани организми
(ГМО) с молекулярно-генетични методи.
Д-р Милко Колев Сурчев, Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебномедицинска
експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, биохимик, микробиолог със специализация „Вирусолог и я“, с ъдебномед и ц и нск а експер т иза
на родителски произход, съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК (генетичен
анализ) със съвременно молекулярно-биологични техники.
Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, УНГ,
онкология, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебномедицинска
експертиза за телесно здраве.
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Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара
Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска
експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди, съдебномедицинска
експер т иза за ус та новя ва не на род и т елск и
произход, съдебномедицинска експертиза за
идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация
на човек, съдебномедицинска експертиза по
писмени данни, съдебномедицинска експертиза
за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора,
съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп, съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди, съдебномедицинска експертиза
за идентификация на човек, съдебномедицинска
експертиза по писмени данни, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“
Д-р Антонина Йорданова Калчева, Стара
За г ора , пси х иат ри я, с ъдебно -пси х иат ри ч на
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Виолета Василева Златанова, Стара Загора,
специалист клиничен психолог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Га л и на С т оя нова Леф т ер ова , К а за н л ък ,
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д иа на Пен кова С т а нева , С т ара За г ора ,
пси холог и я и соц иа лни дейност и, фами лен
консултант, системна, фамилна и брачна консултаци я, съдебно-психологична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
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Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора,
медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебно-психологични експертизи,
психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Злат к а М и н чева Д и м и т р ова , С т ара
За г ора , пси х иат ри я, с ъдебно -пси х иат ри ч на
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Катя Димит рова Ян улова, Стара Загора,
педагогика и психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Красимира Георгиева Колева, Стара Загора,
психология, социална психология, сертификат:
превенция на проявите на тормоз между учениците в у чилището, съдебно-пси хологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора,
клиничен психолог, детски психолог – училищен
и социа лен пси холог, съдебно-пси хологична
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Маргита Николаева Иванова, Стара Загора,
психологи я, к линична психологи я, съдебнопсихологична експертиза, съдебна психологопсихиатрична експертиза, съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни.
Милен Ангелов Минев, Стара Загора, клинична психология, училищна и социална психолог и я, с ъдебно -пси холог и ч на експер т иза,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
М и н чо Н и колов М и н чев, С тара За г ора,
социални дейности, психология, съдебно-психологична експертиза.
Д-р Надя Трендафилова Карбанова, Стара
За г ора , пси холог и я, с ъ дебно -пси холог и ч на
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Николай Добрев Петров, Стара Загора, консултативна психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Петя Петрова Илиева, Стара Загора, педа г ог и к а и соц иа л на педа г ог и к а, де т ск а и
юношеска психология, съдебно-психологична
експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни, защита правата
на подрастващите.
Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара
За г ора , пси х иат ри я, с ъдебно -пси х иат ри ч на
експертиза, съдебна психолого-психиатрична
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експертиза, съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Слав Петков Славов, Стара Загора, експерт
по девиантно поведение, работа с криминално проявени деца и младежи, работа с деца и
младежи с дезадаптивно поведение, психолог,
съдебна психолого-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Татяна Манева Недялкова, Казанлък, психология и социална педагогика, съдебно-психолог и ч на експер т из а , с ъдебна експер т из а
на психичното състояние по писмени данни,
съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Татяна Христова Прахова, Стара Загора,
психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза,
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
А лбена Иванова Атанасова, Стара Загора,
aграрна икономика, съдебно-счетоводна експер т иза , с ъдебна фи на нс ово -и коном и че ск а
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Анастасия Христова Гидикова, Стара Загора,
икономист, здравен мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
А н г е л и к а С а в а Те ох ари д у-Го с под и нов а ,
счетоводство и конт рол, външен одитор за
у правление на система, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
А н н а Д и м и т р ов а Д а д а нс к а-Д и м и т р ов а ,
Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели
предприятия, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Антоанета Дончева Раднева, Стара Загора,
с т опа нско у п ра в лен ие, с ъдебно - сче т овод на
експертиза.
Антония Колева Коева, Стара Загора, инд ус т ри а лен мен и д ж м ъ н т, с ъ д е бно - с т оков а
експер т иза, съдебна ст рои телно -тех ни ческа
експертиза, съдебна пожаротехническа експертиза, съдебно-енергийна експертиза.
Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Валентина Миткова Пейкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
В е с е л к а Н и колова К а ла й д ж иева , С т ара
Загора, икономист-счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Веселин Димитров Димитров, Казанлък,
счетоводство и контрол, експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза, управленски контрол.
Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, корпоративни финан-
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си, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Веселина Иванова Желева, Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни експертизи.
Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора,
икономика на промишлеността, счетоводство,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Виолета Николаева Наневска, Стара Загора,
икономист-счетоводител, вътрешен одитор в
публичния сектор, достъп до класифицирана
и нформа ц и я н и во „Повери т ел но“, с ъдебно счетоводна експертиза, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Вър ба н Жел язков Колев, С тара За г ора,
икономист-счетоводител, оценка на машини и
съоръжения, оценка на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на земеделски земи
и трайни насаждения, оценка на недвижими
имоти, оценка на т ърговски предприятия и
вземания, оценка на финансови активи и финансови институции.
Геновева Иванова Иванова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, икономист, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансовои коном и ческ а експер т иза, с ъдебно - с т окова
експертиза.
Генчо Дечков Нейков, Мъглиж, икономистсчетоводител, одит и контрол на бюджетни
организации, сертификат за вътрешен одитор
в п убл и ч н и я сек т ор, зд ра вен мен и д ж м ън т,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Георги Вичев Ангелов, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на
машини и съоръжения, съдебна финансовои коном и ческ а експер т иза, с ъдебно - с т окова
експертиза.
Георги Иванов Иванов, Чирпан, икономика
на промишлеността, банково дело, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансовои коном и ческ а експер т иза, с ъдебно - с т окова
експертиза.
Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Господин Димчев Господинов, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара
Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Даниела Янчева Каравичева, Стара Загора, икономист-стоковед, съдебно-счетоводна
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експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Десислава Ра дост инова А нгелова, Стара
Загора, счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Дет елина Въ лева Дим и т рова, К аза н л ък,
икономист по МТС, експерт по финансовос че т овод н и п р о б лем и , с ъ де бно - с че т овод н а
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Деян Ангелов Кръстев, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експер т иза , с ъдебна фи на нс ово -и коном и че ск а
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Дил яна Иванова Начкова, Стара Загора,
финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово -икономи ческа експер т иза,
съдебно-стокова експертиза.
Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора, счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Д и м и т ъ р Д и мо в Че р в ен ко в, К а з а н л ъ к ,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Д и м и т ър Д и мов Д и мов, С т ар а З а г о р а ,
и коном ис т - фи н а нс ис т, с ъ де бно - с че т ов од н а
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Д и м и т ъ р К а р у ш ко в Д и м и т р о в , С о фи я ,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Доброслав Стайков Добрев, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза.
Елена Маринова Георг иева, Стара Заго ра, счетоводст во и кон т рол, меж д у народни
счетоводни стандарти, оценка на машини и
съоръжения, експертиза на недвижими имоти
и земеделски земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Жана Иванова Хад ж иева, Стара Загора,
сче т овод на о т че т нос т, фи на нси и к ред и т и,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Живко Атанасов Тишев, Стара Загора, счетоводна отчетност, икономист, магист ър по
право, разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Строго секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Иван Ников Иванов, Нова Загора, икономика
на търговията, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Иван Петров Антов, Стара Загора, счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти,
оценка на земеделски земи, оценка на машини
и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза,
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съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара
Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти,
оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
И в а н к а Мъ н ч е в а Н и ко л о в а , К а з а н л ъ к ,
експер т - сче т овод и т ел, д и п лом и ра н од и т ор,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора,
икономика на търговията, оценка на земеделски
земи, оценка на недвижими имоти, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансовои коном и ческ а експер т иза, с ъдебно - с т окова
експертиза.
Изабела Конс та н т и нова Н и колова, Кър джали, технология на металите и металообработващата техника, банки и банково дело,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Илиана Илиева Пенчева, Стара Загора, счетоводство и контрол, право, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Илияна А лександрова Асенова, Казанлък,
икономист – системен организатор, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансовои коном и ческ а експер т иза, с ъдебно - с т окова
експертиза.
Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йонко Воев Тонев, Стара Загора, икономист-счетоводител, международни счетоводни
стандарти, професионална компетентност за
международен автомобилен превоз на товари,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Йордан Васи лев С т оянов, С тара Загора,
с че т овод н а о т че т но с т, с ъ де бно - с че т овод н а
експертиза, съдебно-финансово-икономическа
експертиза.
Катя Вълева Котарова, Стара Загора, икономист по промишлеността, управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Катя Станчева Златарова, Стара Загора,
финанси и вътрешен одит в публичния сектор,
банково дело, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Красимир Иванов Карастоянов, Казанлък,
управление на селското стопанство, курс по
„Международни счетоводни стандарти“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансовоикономическа експертиза.
Кремена Георгиева Тенева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, банково и бюджетно
счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи,
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съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Лидия Желязкова Николова, Стара Загора,
финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Лиляна Желева Нейкова, Стара Загора, счетоводство и одит в банките, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Лъчезар Киров Марчев, Стара Загора, икономика на търговията, МИО, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Маргарита Миткова Попова, Стара Загора, финанси и банково дело, застрахователно
дело и осигурително дело, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Марин Браянов Браянов, Стара Загора, икономика, съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград,
маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими
имоти, експерт-оценител на благородни метали,
бижута и скъпоценни камъни, оценка на цели
предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
ниво на достъп „Строго секретно“.
Мариана Костадинова Янкова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мариа на Колева Ма нева, С тара За г ора,
финанси, международни счетоводни стандарти,
оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мария Бонева Тонева, Раднево, икономист
по промишлеността, съдебно-счетоводна експер т иза , с ъдебна фи на нс ово -и коном и че ск а
експертиза.
Мария Венкова Христова, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експер т иза , с ъдебна фи на нс ово -и коном и че ск а
експертиза.
Мария Господинова Колева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мари я Мин чева Иванова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, инженер по микроелектроника.
Марияна Христова Попова, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Миглен Харалампиев Гюров, Стара Загора,
икономика и управление на промишлеността,
мед иа ц и я, с ъдебно - сче т овод н и експер т изи,
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съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза.
Милена Костова Христова, Стара Загора,
счетоводство и конт рол, финанси, съдебносчетоводни експертизи, съдебна финансовои коном и ческ а експер т иза, с ъдебно - с т окова
експертиза.
Милена Стоянова Костадинова, Стара Загора, икономист по счетоводната финансовокон т рол на дей нос т, с ер т ифи к ат „Фи на нс ов
мен и д ж м ън т“, у ч и т елск а п ра во спо с о бно с т,
съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мима Кънчева Енева, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза.
Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по
промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски
земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Михаил Димитров Михов, Стара Загора,
социа лно и заст ра хователно дело, съдебносчетоводни експертизи, съдебна финансовои коном и ческ а експер т иза, с ъдебно - с т окова
експертиза.
Н и кола й И ва нов Йовчев, С тара За г ора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител,
оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пенка Мартинова Колева, Стара Загора,
икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Петър Любенов Петрушев, Стара Загора,
финанси, зооин женер, педагогика, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансовои коном и ческ а експер т иза, с ъдебно - с т окова
експертиза, достъп на ниво за класифицирана
информация „За служебно ползване“.
Пламена Танева Стоянова, Стара Загора,
икономист по ин д уст ри я та, счет оводст во и
контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово -икономи ческа експер т иза,
съдебно-стокова експертиза.
Радка Маргаритова Желева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, следдипломна квалификация „Международни счетоводни стандарти“, електроинженер, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Радост Тодорова Василева, Стара Загора,
икономика на промишлеността, счетоводство,
финанси и контрол, съдебно-счетоводна експер т иза , с ъдебна фи на нс ово -и коном и че ск а
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Росица Канева Колева, Гълъбово, регионална
планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
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Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Светла Илиева Георгиева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, машинен инженер,
оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансови и счетоводни
проблеми, съдебно-счетоводна експертиза.
Светлана Костадинова Петрова, Казанлък,
счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
С евда л и на С т оя нова С т оя нова-Терзиева,
Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Силвия Владимирова Тонева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, данъчен контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Славка Динева Иванова, Стара Загора, аграрикономист, вътрешен одитор в публичния
сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Славка Колева Златева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експер т иза , с ъдебна фи на нс ово -и коном и че ск а
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Снежина Славова Манева, Стара Загора, икономическа информатика, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, финанси, счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокови експертизи.
Стоян Тодоров Динков, Стара Загора, икономика на индустрията, данъчен контрол, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокови експертизи.
С т рат и л и на Си ма нова Пеева, С тара Загора, фирмени финанси, съдебно-счетоводни
експертизи, съдебни финансово-икономически
експертизи.
Съби Стоянов Стоянов, Стара Загора, счетоводство и контрол, банки и банково дело,
вътрешен одит в публичния сектор, оценка на
машини и съоръжения, оценка на недвижими
имоти, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“, съде
бно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова
експертиза.
Таня Иванова Желева, Стара Загора, маркетинг и мениджмънт, публична администрация,
вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на
класифицирана информация „Строго секретно“, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
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Теодора Иванова Иванова, Чирпан, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, банки и банково дело, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Христо Атанасов Христов, Стара Загора,
аг рарикономика, финансово счетоводство и
данъчно законодателство, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Цветана Георгиева Дечева, Стара Загора,
с че т овод н а о т че т но с т, с ъ де бно - с че т овод н а
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цветанка Йорданова Добрева, Стара Загора,
счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Цветелина Симеонова Манг ърова, Стара
Загора, макроикономика и финансов мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. С ъдебна и н женерно -т ех н и ческ а експертиза
Ва лери Каменов Христов, Стара Загора,
машиностроителна техника и технологии, безопасност на труда, хладилен монтьор, хладилни и климатични инсталации, автотехнически
експер т изи – п р о блем и, ме т од и к а , па зарна
стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС,
с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза,
съдебна инженерно-технологична експертиза,
съдебна автотехническа експертиза.
Васил Динев Ганев, Гълъбово, минен инженер, технология на минното производство,
майстор по ремонта на ръчно огнестрелно оръжие, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Васко Иванов Василев, Стара Загора, инженер по механизация на горското стопанство и
горската промишленост, патентно дело – представител по индустриална собственост, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
инженерно-технологична експертиза.
Вла димир Димит ров Вла димиров, Стара
Загора, инженер-технолог, технология на полиграфското производство, графично техническо
изслед ва не на печат на п род у к ц и я, с ъдебна
инженерно-техническа експертиза.
Георги Димитров Чакъров, Стара Загора,
металургия на черните метали: металургия на
чугун и стомана, металургия на феросплавите,
леярство на черни метали и сплави, пластична обработка на метали, термична обработка
на мета ли, икономика на производствената
и н д ус т ри я, с ъ дебна и н женерно - т ех н и че ск а
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Георги Михайлов Шишков, Казанлък, елект роин женер, съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза, съдебна компютърно-техническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора,
механизация и електрификация на мините – ми-
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нен инженер, оценка на машини и съоръжения,
строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Денев Димитров, Стара Загора,
електроинженер – ел. снабдяване и обзавежд а не, м е т р о лог и я – и з м е рв а не ко л и че с т в а
нефтопродукти, съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Димитър Станков А лександров, Стара Загора, електроинженер – ел. централи, ел. мрежи,
ел. подстанции и ел. системи, електротехника,
безопасност и охрана на труда, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Евг ени я Въ л чева Дим и т рова, К аза н л ък,
електроника и автоматика, счетоводство и контрол, банки и финансов миниджмънт, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
инженерно-технологична експертиза, съдебна
финансово-икономическа експертиза, съдебностокова експертиза.
Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора,
електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели
предприятия, безопасност и охрана на труда.
И ли я Въ л чев Д жабарск и, С тара За г ора,
машинен инженер – хидро- и пневмотехника,
оценка на ма ш ини и съоръжени я, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
инженерно-технологична експертиза.
Кръстьо Русев Кръстев, Стара Загора, маш и нен и н женер – меха н и ч но у редос т роене,
оценка на ма ш ини и съоръжени я, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
инженерно-технологична експертиза.
Росен Любенов Денков, К азан лък, елект роин женер, съдебна ин женерно-тех ническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Славейка Иванова Гочева, Стара Загора,
машинен ин женер, санитарно ин женерство,
пълна проектантска правоспособност, отопление, вентилация, к лиматизация, хладилна
техника, топло- и газоснабдяване, оценка на
качеството на атмосферния въздух, време и
физични фактори, здравна оценка.
Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен
инженер – механично уредостроене, оценка на
машини и съоръжения, съдебни автотехнически
експер т изи, съдебни ин женерно -тех ни ческ и
експертизи.
Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето,
оценка на машини и съоръжения, оценка на цели
предприятия, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експер т иза, с ъдебна и н женерно - с т рои т ел на
експертиза.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Андрей Тодоров Андреев, Казанлък, машинен инженер – технология и организация на
автомобилния транспорт, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза.
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В а л ен т и н И в а н о в В ъ л ч ев, С т а р а З а г о ра, машинен инженер – ДВГ, организация и
безопасност на движението, автотехнически
експертизи, оценка на машини и съоръжения,
първоначално обучение по защита на класифицираната информация.
Васил Станимиров Кондов, Стара Загора,
транспортна техника и технологии, съдебна
автотехническа експертиза.
Васил Тодоров Петров, Стара Загора, машинен инженер – жп транспорт, автомобилен
транспорт, съдебна автотехническа експертиза.
Галина Тотева Казакова, Стара Загора, ДВГ,
педагогика, оценка на стойност та на МПС,
оценка на щета, механизъм на наст ъпване
на ПТП, процес на възстановяване на ПТП,
съдебна автотехническа експертиза, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Ивайло Русев Иванов, Гълъбово, транспорт и
енергетика, автотехнически експертизи, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Иван Дочев Чакъров, Казанлък, машинен инженер, ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, инженер
по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Мариана Христова Христова, Стара Загора,
икономист – икономика на транспорта, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи, автоексперт-оценител, брокер на недвижими имоти,
съдебна автотехническа експертиза.
Николай А лександров Савов, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически
експертизи.
Николай Минчев Минчев, Стара Загора, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене,
член на „Съюза на независимите автотехнически
експерти в България“, контрол на автомобилния
транспорт, съдебна автотехническа експертиза.
Николай Русев Карабойков, Стара Загора,
машинен инженер – ДВГ, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, съдебни
автотехнически експертизи, застрахователно
дело на МПС.
Петко Василев Каяров, Казанлък, инструктор за обучение на водачи за МПС, съдебни
автотехнически експертизи.
Петър Христов Ганчев, гр. Шипка, военен
инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника, съдебни автотехнически
експертизи.
П л а мен Л ю б ом и р ов Кой чев, К а з а н л ък ,
транспортна техника и технологии, съдебни
автотехнически експертизи.
Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен
инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна автотехническа
експертиза, оценка на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество.
Слави Николаев Николов, Стара Загора,
машинен инженер – автомобилен транспорт,
трактори и кари, съдебна автотехническа експертиза.
Проф. Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи,
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разследване на ПТП, теория на автомобила и
МПС, физикомеханични експертизи, механика
и механични технологии.
Христо Ганчев Христов, Казанлък, машинен
инженер, инженер по експлоатация и ремонт
на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа
експертиза, съдебна автотехническа експертиза.
Христо Георгиев Влашков, Стара Загора,
технология и управление на транспорта, експлоатация и ремонт на електрически локомотиви,
експертизи на катастрофи (аварии) в железоп ът н и я т ра нспор т, с ъдебна а вт о т ех н и ческ а
експертиза.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Антони Георгиев Казлачев, с. Лясково, Старозагорско, изчислителна техника, информационни технологии, изследване на компютърни
системи, възстановяване на данни от персонални компютри и смартфони, установяване
на електронни следи при кореспонденции чрез
ел. поща и сърфиране в интернет, съдебна компютърно-техническа експертиза.
Веселин Недялков Вълчев, Стара Загора,
инженер по електроника и автоматика – изч исл и т ел на т ех н и к а, с ъдебна ком п ю т ърно техническа експертиза.
Емил Трифонов Лангазов, Стара Загора,
физика, компютърни и информационни техно лог и и , с ъ де бн а ком п ю т ърно - т ех н и че с к а
експертиза.
Иван Ва лентинов Вълчев, Стара Загора,
комуникационна техника и технологии, компютърна техника, съдебна компютърно-техническа
експер т иза, с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Н и ко л а й Д и н ков Ко лев, С т ар а З а г о р а ,
техническа безопасност и електротехническа
експертиза, информатика и компютърни науки,
съдебна компютърно-техническа експертиза,
с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Радослав Христов Василев, Стара Загора,
ком пю т ърни сис т ем и и т ех нолог ии, ма ш иностроителна техника и технологии, съдебна
компютърно-техническа експертиза, разрешение за достъп до класифицирана информация
на ниво „Поверително“.
5.5. Съдебна ст роително-тех ническа експертиза
Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа
експертиза.
Величка Маринова Монева, Стара Загора,
техник по геодезия и картография, съдебни
строително-технически експертизи.
Весела Петкова Близнакова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност, строително-технически експертизи.
Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
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предприятия, дейности по кадастъра, съдебна
строително-техническа експертиза.
Георги Илчев Русев, Стара Загора, геодезия,
съдебна строително-техническа експертиза.
Генка Андонова Крушева, Чирпан, техник по
геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.
Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, автотехническа
експер т иза – п р о блем и, ме т од и к а , па зарна
стойност, методология за експертиза на ПТП.
Димитринка Трифонова Денева, Казанлък,
промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Димо Кирев Димов, Стара Загора, хидротехническо строителство, оценка на машини
и съоръжения, съдебна строително-техническа
експертиза.
Диян Пенев Ганев, Стара Загора, техник по
геодезия и картография, съдебна строителнотехническа експертиза.
Донка Пеева Тачева, Стара Загора, строителен техник, оценка на недвижими имоти,
оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.
Дон чо Ми лев Дон чев, К азан л ък, тех ник
по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа
експертиза.
Евгени я Пет кова Панова, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, оценка на цели предприятия, съдебна строителнотехническа експертиза, оценка на търговски
предприятия и вземания.
Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, строителен инженер по водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна строително-техническа експертиза.
Камен Данчев Йорданов, Стара Загора, инженер по строителство на сгради и съоръжения,
геодези я, ка даст ър и кар т ог рафи я, съдебна
строително-техническа експертиза.
Арх. Л и л я на Донева Ненова, К а за н л ък ,
архитектура и градоустройство, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.
Маргарита Константинова Топалова-Бинева,
Стара Загора, строителен инженер – технология
и механизация на строителството, координатор
по безопасност и здраве при изпълнение на
СМР, съдебна строително-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза,
съдебна инженерно-технологична експертиза.
Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник
по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна
строително-техническа експертиза.
Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка
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на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Мари я Ми хай лова Паша лова, К азан л ък,
геодезия и картография, оценка на земеделски
земи, опазване на околната среда, съдебна
и н женерно - т ех н и ческ а експер т иза, с ъдебна
строително-техническа експертиза.
На д к а Ца нова П и перова, С тара За г ора,
геодезия и картография, съдебна инженернотехническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза.
Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти,
съдебна ст рои телно -тех ни ческа експер т иза,
строителен надзор и инвеститорски контрол.
Пен к а Пе ева Р уси нова , К а за н л ък , п р о мишлено и гражданско строителство, оценка
на нед ви ж и м и и мо т и, п ъ л на п роек та н т ск а
правоспособност, технически контрол по част
конструктивна на инвестиционните проекти,
съдебна строително-техническа експертиза.
Арх. Петър Филиппов Влахов, Стара Загора,
архитект у ра, съдебна ин женерно-техническа
експертиза и съдебна строително-техническа
експертиза.
Райна Георгиева Русева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна
строително-техническа експертиза.
Румяна Методиева Микова, Стара Загора,
промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, патентен специалист,
съдебна строително-техническа експертиза.
Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка
на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Стефан Минчев Костадинов, Стара Загора,
техник по строителство и архитектура, съдебна
строително-техническа експертиза.
Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Заг ора, с т рои т елен и н женер – т ех нолог и я на
строителството, оценка на недвижими имоти,
оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза.
Стоянка Йорданова Манолчева-Николова,
Стара Загора, пътно строителство, оценка на
цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза,
оценка на търговски предприятия и вземания.
Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими
имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строителнотехническа експертиза.
Тотка Илиева Костадинова, Казанлък, арх и т ек т у ра , с ъдебна с т р ои т ел но - т ех н и че ск а
експертиза.
Юл и й В е л ков К а й ря ков, С т ара За г ора ,
и н женер по х и д роенерг и й но с т рои т елс т во,
оценка на машини и съоръжения в сферата на
строителството, оценка на недвижими имоти,
съдебна строително-техническа експертиза.
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5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Петко Вълков Белчев, Стара Загора, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебна
пожаротехническа експертиза.
Лазарин Недев Ранчев, Стара Загора, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
Огнян Златев Паунов, Казанлък, пожарна
и аварийна безопасност, съдебна пожаротехническа експертиза.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Цвета Петрова Калчева, Стара Загора, екология и опазване на околната среда, икономистсчетоводител, съдебно-счетоводна експертиза,
съдебна финансово-икономическа експертиза,
съдебно-стокова експертиза, съдебно-екологични експертизи, оценка на стопанско имущество.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Руен Петров Павлов, Стара Загора, химия,
съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимична експертиза.
С т ой к а И ва нова С т о ева-Д и мова , С т ара
Загора, инженер-химик, безопасност на труда.
Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара
Загора, инженер-химик, оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето и
технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химическа
експер т иза, с ъдебна и н женерно - т ех н и ческ а
експертиза, съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Цветелина Танева Танева, Стара Загора,
химия, съдебно-химическа експертиза, съдебна
физико-химична експертиза, ниво на достъп до
класифицирана информация „Секретно“.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Ж еко Х рис т ов Е д р ев, К а з а н л ъ к , фи з ика, екология, съдебно-физическа експертиза,
съдебно-еколог и чна експерт иза, еколог и чен
контрол в областта на ядрената и атомната
физика – радиоактивност, вредни йонизиращи и
нейонизиращи лъчения, гама спектрометрични
анализи за съдържание на радиоактивни елементи, шума, екологични оценки, оценки за
въздействие върху околната среда, комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването,
комплексни разрешителни, екологичен риск,
изготвяне на екологични оценки и оценки за
въздействието върху околната среда.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Димитър Любомиров Костов, Стара Загора,
ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Д и я на И ва нова Вла дова , С т ара За г ора ,
ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Петър Светославов Еремиев, Чирпан, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
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8.2. Съдебна агротехническа експертиза
А н т он и на И ва нова Прой кова-Пещерск а,
Стара Загора, инженер-агроном, полевъдство,
оценител на земеделски земи, педагог, региона лно планиране, съдебни аг ротех ническ и
експертизи.
Бинка Господинова Иванова, Стара Загора,
агроном, оценка на стопанско имущество, съдебни агротехнически експертизи.
Ст.н.с.к.н. Васил Николов Базитов, Стара
Загора, агроном-растениевъд, оценка на частни
земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни наса ж дения, съдебна
агротехническа експертиза.
Иван Стоилов Митров, Стара Загора, инженер-аг роном, еколог, раст и телна защи та,
съдебни агротехнически експертизи.
Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък,
агроном – лозаро-градинар, съдебна агротехническа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив,
агроном – лозаро-градинар, съдебни агротехни ческ и експер т изи, съдебно -икономи ческа
експертиза, съдебна финансово-икономическа
експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в
селското стопанство.
Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък, агроном – лозаро-градинарство, оценка
на земеделски земи, съдебна агротехническа
експертиза.
Цочо Колев Лалев, Чирпан, агрономство,
растениевъдство, фитопатология, съдебна агротехническа експертиза, съдебно-ентомологична
експертиза.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ва н я И ва нова Георг иева, С тара За г ора,
общест вено зд раве и зд равен мени д ж м ън т,
медицинска сестра, управление на здравните
грижи, специализиран курс по английски език
за усвояване на професионална терминология,
свидетелство за призната специалност по анестезиология и интензивни грижи.
Любомир Тонев Пировски, Стара Загора,
фармация, оценка на оборотни и дълготрайни
активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.
Сребра Сталева Касева, Казанлък, педагогика и публична администрация.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Стара Загора, за 2018 г.
Росица Радева Василева, Стара Загора, преводач по френски език.
Мария Димитрова Факирова, Стара Загора,
преводач по италиански език.
Боряна Диманова Диманова, Стара Загора,
преводач по английски, немски и руски език.
Де сис ла ва Я н у шова Жел язкова , С о фи я,
преводач по полски език.
848
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5. – Министерството на образованието и
науката на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за
кредитиране на студенти и докторанти отправя
покана до банките за сключване на типов договор
през 2018 г., уреждащ правата и задълженията на
държавата и на банките във връзка с участието
им в системата за кредитиране на студенти и
докторанти с държавна финансова подкрепа. В
съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от
Закона за кредитиране на студенти и докторанти
предложението за сключване на договор може да
бъде прието в двумесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1057
1. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определя датата, часа и мястото на
провеждане на писмения изпит по обявения с
решение на Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет по протокол № 40 от 13.12.2017 г.
конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор“ в районните прокуратури, както
следва: дата – 31 март 2018 г. (събота), час – 9,00 ч.,
място – сградата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, бул. Цар Освободител № 15.
Разпределението на кандидатите по зали да бъде
публикувано на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
1112
2. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. А дминистративен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Мадан – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Плевен – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Сливница – свободна длъжност.
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Царево – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността, анализ и оценка на състоянието на
органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност,
набелязване на цели за развитието и мерки за
тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена
служба или от окръжните следствени отдели към
окръжните прокуратури за образувани досъдебни
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производства; декларация за имотно състояние,
произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по
образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен
съвет; документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
1113
43. – Национа лната х удожествена академия – София, обявява конкурси за: професор по
8.2. Изобразително изкуство („Старо българско
изкуство“ с тема: „Българско средновековно изкуство, автори и художествени центрове“ за нуждите
на катедра „Изкуствознание“) – един; главен асистент по 8.2. Изобразително изкуство („Визуална
фантазия“, „Компютърна графика“ и „Плакат“
за нуждите на катедра „Плакат“) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки: Учебно-методичен отдел
на НХА, тел. 02/988170 2.
1049
44. – Национа лната х удожествена академия – София, обявява конкурси за: професор по
8.2. Изобразително изкуство („Теоретични проблеми на текстилното изкуство“ за нуждите на
катедра „Текстил – изкуство и дизайн“) – един;
доцент по 8.2. Изобразително изкуство („Скулптура“ за нуждите на катедра „Керамика“) – един;
главен асистент по 8.2. Изобразително изкуство
(„Порцелан“ за нуждите на катедра „Дизайн на
порцелан и стъкло“) – един, всички със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки: Учебно-методичен отдел на
НХА, тел. 02/988-170 2.
1050
302. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности
за: доценти по: 7. Здравеопазване и спорт, 7.1.
Медицина: Педиатрия към катедра „Педиатрия
и медицинска генетика“ – един; 7.2. Дентална
медицина: Хирургична стоматология към катедра
„Орална хирургия“ – един; Терапевтична стоматология към катедра „Оперативно зъболечение и
ендодонтия“ – един; Протетична дентална медицина за нуждите на преподаването на английски
език към катедра „Протетична дентална медицина“ – един; професори по: 4. Природни науки,
математика и информатика, 4.3. Биологически
науки: Биофизика към катедра „Медицинска
физика и биофизика“ – един; 7. Здравеопазване
и спорт, 7.1. Медицина: Физиология към катедра
„Физиология“ – двама; 7.2. Дентална медицина:
Детска дентална медицина към катедра „Детска
дентална медицина“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив,
тел. (032) 602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
1064
6. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Зоология“ (шифър
10602), за нуждите на филиала в Асеновград,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в деловодството на Националния природонаучен музей – БАН, бул. Цар
Освободител № 1, 1000 София.
1038
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64. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП): 1. план за
застрояване (ПЗ) на УПИ ХІІІ-440, УПИ ХІV440, УПИ ХV-440, УПИ ХVІ-440, УПИ ХVІІ-440
и УПИ ХVІІІ-440 в кв. 17 по плана на с. Изгрев,
община Благоевград – ниско свободно жилищно
застрояване; 2. план за застрояване (ПЗ) на УПИ
ІХ-441, УПИ Х-441, УПИ ХІ-441, УПИ ХІV-441
и УПИ ХV-441 в кв. 16 по плана на с. Изгрев,
община Благоевград – ниско свободно жилищно застрояване; 3. план за застрояване (ПЗ) на
УПИ ХІІ-441 – ниско свързано застрояване със
застрояването в УПИ ХІІІ-441 в кв. 16 по плана
на с. Изгрев, община Благоевград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация, Благоевград. Проектът се
намира в стая № 214 в дирекция „Устройство на
територията“ при Община Благоевград.
1035
307. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Водозахранване и електрозахранване
(НН) в ПИ № 021033, 021021, 021020 и 021026 в
землището на с. Дончево, община Добричка“.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая 229,
в сградата на администрацията. 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“.
1033
308. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Път, осигуряващ транспортен достъп в
ПИ № 021033, 021021, 021020 и 021026 в землището
на с. Дончево, община Добричка“. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Добричка, стая 229, в сградата на администрацията. 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“.
1034
81. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61, ал. 3
АПК съобщава на Севдалин Асенов Гаджев, че за
изграждането на обект „Път ІІ-86 Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от км 125+727.46 до км
128+790 – оптимизация на трасе и отводнителни
мероприятия в землището на с. Средногорци,
община Мадан, област Смолян“ е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г. на областния
управител на област Смолян, с която се отчуждават: 0,0037 дка от имот ПИ № 22034 – естествени
ливади, в землището на с. Средногорци, община

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

Мадан, с предвидено обезщетение за отчуждената
част от имота в размер 96 лв.; 0,500 дка от имот
ПИ № 100047 – дървесни видове, собственост на
наследници на Реджеп Мустафов Гаджалов, в
землището на с. Средногорци, община Мадан, с
предвидено обезщетение за отчуждената част от
имота в размер 1220 лв. Заповедта може да бъде
получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян,
бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде
обжалвана пред Административния съд – Смолян,
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
1004
81а. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Векил Ясенов Мидилев, че за изграждането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от км
125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе
и отводнителни мероприятия в землището на
с. Средногорци, община Мадан, област Смолян“
е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г.
на областния управител на област Смолян, с която се отчуждават части от имоти, собственост
на наследници на Хасан Мехмедов Бекрийски:
0,151 дка от имот ПИ № 21015 – естествени ливади,
в землището на с. Средногорци, община Мадан,
с предвидено обезщетение за отчуждената част
от имота в размер 390 лв.; 0,331 дка от имот ПИ
№ 22033 – естествени ливади, в землището на
с. Средногорци, община Мадан, с предвидено обезщетение за отчуждената част от имота в размер
855 лв.; 0,164 дка от имот ПИ № 22025 – естествени
ливади, в землището на с. Средногорци, община
Мадан, с предвидено обезщетение за отчуждената
част от имота в размер 424 лв. Заповедта може
да бъде получена в административната сграда на
областната администрация – Смолян, на адрес
Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и
може да бъде обжалвана пред Административния
съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
1005
81б. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Росица Смилянова Йованоска, че за изграждането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от км
125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе
и отводнителни мероприятия в землището на
с. Средногорци, община Мадан, област Смолян“
е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г.
на областния управител на област Смолян, с която
се отчуждават части от имоти, собственост на
наследници на Мехмед Хасанов Хатипов: 0,0084
дка от имот ПИ № 21014 – естествени ливади, в
землището на с. Средногорци, община Мадан, с
предвидено обезщетение за отчуждената част от
имота в размер 217 лв.; 0,0091 дка от имот ПИ
№ 22022 – естествени ливади, в землището на
с. Средногорци, община Мадан, с предвидено обезщетение за отчуждената част от имота в размер
235 лв. Заповедта може да бъде получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян, бул. България
№ 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Смолян, по реда
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на АПК в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
1006
81в. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Милена Евелинова Добрева, че за изграждането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от
км 125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на
трасе и отводнителни мероприятия в землището на с. Средногорци, община Мадан, област
Смолян“ е издадена Заповед № АП-03-15-356 от
18.11.2017 г. на областния управител на област
Смолян, с която се отчуждават: 0,285 дка от имот
ПИ № 18010 – естествени ливади, в землището
на с. Средногорци, община Мадан, собственост
на наследници на Мурад Асанов Крушовалиев,
с предвидено обезщетение за отчуждената част
от имота в размер 736 лв.; 0,062 дка от имот
ПИ № 22021 – естествени ливади, в землището
на с. Средногорци, община Мадан, собственост
на наследници на Хасан Ахмедов Дурмушев, с
предвидено обезщетение за отчуждената част от
имота в размер 160 лв. Заповедта може да бъде
получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян,
бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде
обжалвана пред Административния съд – Смолян,
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
1007
81г. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Магдалена Евелинова
Добрева, че за изграждането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от
км 125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на
трасе и отводнителни мероприятия в землището на с. Средногорци, община Мадан, област
Смолян“ е издадена Заповед № АП-03-15-356 от
18.11.2017 г. на областния управител на област
Смолян, с която се отчуждават: 0,285 дка от имот
ПИ № 18010 – естествени ливади, в землището
на с. Средногорци, община Мадан, собственост
на наследници на Мурад Асанов Крушовалиев,
с предвидено обезщетение за отчуждената част
от имота в размер 736 лв.; 0,062 дка от имот
ПИ № 22021 – естествени ливади, в землището
на с. Средногорци, община Мадан, собственост
на наследници на Хасан Ахмедов Дурмушев, с
предвидено обезщетение за отчуждената част от
имота в размер 160 лв. Заповедта може да бъде
получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян,
бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде
обжалвана пред Административния съд – Смолян,
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
1008
81д. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61, ал. 3
АПК съобщава на Дияна Димитрова Чаушева,
че за изграждането на обект „Път ІІ-86 Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от км
125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе
и отводнителни мероприятия в землището на
с. Средногорци, община Мадан, област Смолян“
е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г.
на областния управител на област Смолян, с която
се отчуждават части от имоти, собственост на
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наследници на Мехмед Хасанов Хатипов: 0,0084
дка от имот ПИ № 21014 – естествени ливади, в
землището на с. Средногорци, община Мадан, с
предвидено обезщетение за отчуждената част от
имота в размер 217 лв.; 0,0091 дка от имот ПИ
№ 22022 – естествени ливади, в землището на
с. Средногорци, община Мадан, с предвидено обезщетение за отчуждената част от имота в размер
235 лв. Заповедта може да бъде получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян, бул. България
№ 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Смолян, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
1009
81е. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Зелха Салимехмедова
Кехайова, че за изграждането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от км
125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе
и отводнителни мероприятия в землището на
с. Средногорци, община Мадан, област Смолян“
е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г.
на областния управител на област Смолян, с която се отчуждават части от имоти, собственост
на наследници на Адам Адамов Безергянов: 0,045
дка от имот ПИ № 18033 – естествени ливади, в
землището на с. Средногорци, община Мадан,
с предвидено обезщетение за отчуждената част
от имота в размер 116 лв.; 0,292 дка от имот ПИ
№ 100079 – естествени ливади, в землището на
с. Средногорци, община Мадан, с предвидено обезщетение за отчуждената част от имота в размер
314 лв. Заповедта може да бъде получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян, бул. България
№ 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Смолян, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
1010
81ж. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61, ал. 3
АПК съобщава на Хилми Мехмедов Мювтиев, че за изграж дането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от
км 125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на
трасе и отводнителни мероприятия в землището на с. Средногорци, община Мадан, област
Смолян“ е издадена Заповед № АП-03-15-356 от
18.11.2017 г. на областния управител на област
Смолян, с която се отчуждават части от имоти,
собственост на наследници на Адам Адамов Безергянов: 0,045 дка от имот ПИ № 18033 – естествени
ливади, в землището на с. Средногорци, община
Мадан, с предвидено обезщетение за отчуждената
част от имота в размер 116 лв.; 0,292 дка от имот
ПИ № 100079 – естествени ливади, в землището
на с. Средногорци, община Мадан, с предвидено
обезщетение за отчуждената част от имота в размер
314 лв. Заповедта може да бъде получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян, бул. България
№ 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Смолян, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
1011
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81з. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61, ал. 3
АПК съобщава на Татяна Величкова Кръстева, че за изграж дането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от км
125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе
и отводнителни мероприятия в землището на
с. Средногорци, община Мадан, област Смолян“
е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г.
на областния управител на област Смолян, с която
се отчуждават части от имоти, собственост на
наследници на Мехмед Хасанов Хатипов: 0,0084
дка от имот ПИ № 21014 – естествени ливади, в
землището на с. Средногорци, община Мадан, с
предвидено обезщетение за отчуждената част от
имота в размер 217 лв.; 0,0091 дка от имот ПИ
№ 22022 – естествени ливади, в землището на
с. Средногорци, община Мадан, с предвидено обезщетение за отчуждената част от имота в размер
235 лв. Заповедта може да бъде получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян, бул. България
№ 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Смолян, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
1012
81и. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61, ал. 3
АПК съобщава на Русана Димитрова Караманолова, че за изграждането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от км
125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе
и отводнителни мероприятия в землището на
с. Средногорци, община Мадан, област Смолян“
е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г.
на областния управител на област Смолян, с която
се отчуждават части от имоти, собственост на
наследници на Мехмед Хасанов Хатипов: 0,0084
дка от имот ПИ № 21014 – естествени ливади, в
землището на с. Средногорци, община Мадан, с
предвидено обезщетение за отчуждената част от
имота в размер 217 лв.; 0,0091 дка от имот ПИ
№ 22022 – естествени ливади, в землището на
с. Средногорци, община Мадан, с предвидено обезщетение за отчуждената част от имота в размер
235 лв. Заповедта може да бъде получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян, бул. България
№ 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Смолян, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
1013
81й. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Сълза Костадинова Ковачева, че за изграждането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от км
125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе
и отводнителни мероприятия в землището на
с. Средногорци, община Мадан, област Смолян“
е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г.
на областния управител на област Смолян, с която
се отчуждават 0,033 дка от имот ПИ № 22030 – естествени ливади, в землището на с. Средногорци,
община Мадан, собственост на наследници на Асен
Огнянов Ковачев, с предвидено обезщетение за
отчуждената част от имота в размер 85 лв. Заповедта може да бъде получена в административната
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сграда на областната администрация – Смолян,
на адрес – Смолян, бул. България № 14, ет. 3, стая
311, и може да бъде обжалвана пред Административния съд – Смолян, по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
1014
81к. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Любомир Кирилов Кирилов, че за изграждането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от км
125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе
и отводнителни мероприятия в землището на
с. Средногорци, община Мадан, област Смолян“
е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г.
на областния управител на област Смолян, с която
се отчуждават 0,033 дка от имот ПИ № 22030 – естествени ливади, в землището на с. Средногорци,
община Мадан, собственост на наследници на Асен
Огнянов Ковачев, с предвидено обезщетение за
отчуждената част от имота в размер 85 лв. Заповедта може да бъде получена в административната
сграда на областната администрация – Смолян,
на адрес – Смолян, бул. България № 14, ет. 3,
стая 311, и може да бъде обжалвана пред Административния съд – Смолян, по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
1015
81л. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Милена Евелинова Добрева, че за изграждането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от
км 125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на
трасе и отводнителни мероприятия в землището на с. Средногорци, община Мадан, област
Смолян“ е издадена Заповед № АП-03-15-356 от
18.11.2017 г. на областния управител на област
Смолян, с която се отчуждават 0,285 дка от имот
ПИ № 18010 – естествени ливади, в землището
на с. Средногорци, община Мадан, собственост
на наследници на Мурад Асанов Крушовалиев, с
предвидено обезщетение за отчуждената част от
имота в размер 736 лв. Заповедта може да бъде
получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян,
бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде
обжалвана пред Административния съд – Смолян,
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
1016
81м. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Денислав Юриев Велинов, че за изграждането на обект „Път ІІ-86
Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от
км 125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на
трасе и отводнителни мероприятия в землището
на с. Средногорци, община Мадан, област Смолян“
е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г.
на областния управител на област Смолян, с която
се отчуждават части от имоти, собственост на
наследници на Мехмед Хасанов Хатипов: 0,0084
дка от имот ПИ № 21014 – естествени ливади, в
землището на с. Средногорци, община Мадан, с
предвидено обезщетение за отчуждената част от
имота в размер 217 лв.; 0,0091 дка от имот ПИ
№ 22022 – естествени ливади, в землището на
с. Средногорци, община Мадан, с предвидено обез-
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щетение за отчуждената част от имота в размер
235 лв. Заповедта може да бъде получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян, бул. България
№ 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде обжалвана
пред Административния съд – Смолян, по реда
на АПК в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
1017
81н. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61,
ал. 3 АПК съобщава на Савко Събев Малинов,
че за изграждането на обект „Път ІІ-86 Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем от км
125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе
и отводнителни мероприятия в землището на
с. Средногорци, община Мадан, област Смолян“
е издадена Заповед № АП-03-15-356 от 18.11.2017 г.
на областния управител на област Смолян, с
която се отчуждава част от имот, собственост на
наследници на Емин Ахмедов Тахиров: 0,066 дка от
имот ПИ № 069087 – залесени горски територии,
в землището на с. Средногорци, община Мадан, с
предвидено обезщетение за отчуждената част от
имота в размер 165 лв. Заповедта може да бъде
получена в административната сграда на областната администрация – Смолян, на адрес – Смолян,
бул. България № 14, ет. 3, стая 311, и може да бъде
обжалвана пред Административния съд – Смолян,
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
1018
29. – Община Смядово, дирекция „Специализирана администрация“, на основание чл. 28,
ал. 1 и 2 и чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на
заинтересованите лица, че с решение по протокол
№ 5 от 16.01.2018 г. са одобрени/приети помощните
планове по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ в землището
на гр. Смядово, местност Драганчовец, с площ
32,16 ха. Планът е изложен в сградата на общината, отдел „ТСУТО“, ет. 1, стая 3. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плана и придружаващата го
документация до кмета на общината.
1032
1. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“
при подводен преход на Соколовско дере в района
на км 8,4 в землището на с. Голямо Соколово,
община Търговище“. С проекта на ПУП – ПП се
засягат поземлен имот № 15919.4.48 (частна собственост, земеделска територия с НТП: „Ливада“, стар
№ 004048) и ПИ № 15919.4.102 (държавна частна
собственост, с НТП: „За друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение“, стар № 000102). Информация по проекта е поместена на интернет страницата на Община Търговище: www.targovishte.bg,
линк – обяви и Съобщения/Устройство на територията. Проектът може да бъде разгледан в стая
№ 14, ет. 1, в сградата на Община Търговище. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1051
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СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от „Национална организация за обучение и развитие в транспорта –
НОДИС“ – ООД, София, на следните текстове
от Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда
за извършване на автомобилен превоз на опасни
товари, издадена от министъра на транспорта и
съобщенията, министъра на вътрешните работи
и министъра на околната среда и водите, обн.,
ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 25.05.2004 г.; изм. и
доп., бр. 12 от 2007 г.; доп., бр. 67 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.;
попр., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 87 от 2013 г., в сила от 4.10.2013 г.; доп.,
бр. 76 от 2015 г., в сила от 2.10.2015 г.; изм. и доп.,
бр. 76 от 2017 г.; попр., бр. 77 от 2017 г.: 1. Член 25,
ал. 1 в частта, съдържаща израза: „…и прилагане
към тях на три снимки на кандидата в произволно
избрани моменти от изпита на кандидата.“ 2. Точка
25 от раздел II, част II „Провеждане на изпитите
за свидетелство за водач на МПС за превоз на
опасни товари“ на приложение № 1з към чл. 15м,
ал. 1 в частта, съдържаща израза: „…, техническото устройство за присвояване и проверка на
тестовете и ваучерите…“. 3. Точка 27, буква „и“,
подбуква „аа“ от част II, раздел II „Провеждане
на изпитите за свидетелство за водач на МПС за
превоз на опасни товари“ на приложение № 1з
към чл. 15м, ал. 1 в частта, съдържаща израза:
„да попълнят единния си граждански номер в определеното за това поле на екрана и да стартират
програмата за запознаване със системата“. 4. Точка 30, буква „а“ от част II, раздел II „Провеждане
на изпитите за свидетелство за водач на МПС за
превоз на опасни товари“ на приложение № 1з
към чл. 15м, ал. 1 в частта, съдържаща израза:
„(чрез техническото устройство за присвояване и
проверка на тестовете и ваучерите)“. 5. Точка 31
от част II, раздел II „Провеждане на изпитите за
свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни
товари“ на приложение № 1з към чл. 15м, ал. 1
в частта, съдържаща израза: „(невъзможност за
стартиране и прекъсване на работата на техническото устройство за присвояване на ваучерите
и оценяване на тестовете)“. 6. Член 16а, ал. 2.
7. Член 16б, ал. 1. 8. Член 16в, ал. 1. 9. Член 26,
ал. 3, т. 1. По оспорването е образувано адм. д.
№ 13720/2017 г. по описа на Върховния административен съд.
1071
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 5, ал. 1, т. 22, чл. 13,
ал. 3, т. 3, чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 24, ал. 1, т. 7
от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
Община Банско, с искане оспорените разпоредби
да бъдат обявени за нищожни или при условията
на евентуалност – да бъдат отменени като незаконосъобразни, е образувано адм. д. № 60/2018 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.03.2018 г. от 10,20 ч.
1044
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
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протест на Окръжна прокуратура – Благоевград,
против чл. 38, чл. 60, ал. 7, чл. 71 и чл. 102, ал. 2
в частта „... или упълномощено от него лице...“
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение № 567 по протокол № 22 от 29.05.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Петрич, е образувано
адм. дело № 28/2018 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
16.03.2018 г. от 10 ч.
1045
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Поморие, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с решение по протокол № 2
от 4.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Поморие.
По оспорването е образувано адм.д. № 78/2018 г.,
насрочено за 8.03.2018 г. от 10,10 ч.
1086
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 69/2018 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХХХІV състав, по жалба на Илия Димитров
Илиев и Иван Николов Джеджев, двамата от
Варна, срещу Решение № 229, буква „а“ на Общинския съвет – с. Ветрино, по протокол № 18
от 22.12.2016 г., с което на основание чл. 21, ал. 1,
т. 7 ЗМСМА във връзка с чл. 66, ал. 1 ЗМДТ са
приети размери на такса битови отпадъци за
2017 г. за физически лица с декларирани жилищни
имоти за населено място – с. Габърница. Съдът
указва, че всеки, които има правен интерес,
може да се присъедини към оспорването или да
встъпи като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото. Производството по
делото е насрочено за 30.03.2018 г. от 9,30 ч.
1076
Административният съд – Варна, на основание
чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че в Административния съд – Варна, е образувано
адм.д. № 229/2018 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХХІV състав, по протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Варна,
против чл. 15, ал. 2 от Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги, предоставяни от Община Девня, приета
от ОбС – гр. Девня, с Решение № 528 по протокол № 5 от 23.03.2015 г. Съдът указва, че всеки,
който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото. Производството по делото е насрочено
за 22.03.2018 г. от 16 ч.
1088
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Светлана Иванова – прокурор
в Окръжна прокуратура – Велико Търново, срещу
чл. 54, раздел II, т. 6.4, т. 7.5, т. 8.3, т. 9.4, т. 11.4,
т. 13.3 и т. 14 – 13.3 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
права и услуги на територията на Община Стражица, приета с Решение № 398 от 20.12.2013 г. на
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Общинския съвет – гр. Стражица, за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Стражица. Образувано е
адм. д. № 57/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 16.03.2018 г. от 9,30 ч.
1027
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Донка Мачева – зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико
Търново, срещу Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Стражица. Образувано е
адм.д. № 59/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 9.03.2018 г. от 9,30 ч.
1059
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 65/2018 г. по протест
на прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич,
срещу Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
приет с Решение № 8.3.1.2003 по протокол № 3 от
9.12.2003 г., неколкократно изменян и допълван
с решения на Общинския съвет – гр. Каварна,
последно с Решение № 3 по протокол № 2 от
30.11.2015 г., в частта на чл. 14а, ал. 1, т. 3 и чл. 23,
ал. 2 и 3 от правилника, с който се иска отмяна
на посочените разпоредби поради противоречие
и несъответствие на същите с материалноправни
разпоредби от по-висок ранг. На основание чл. 189,
ал. 2 АПК всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
Препис от молбата за присъединяване или встъпване се връчва на насрещните страни. Делото е
насрочено за разглеждане в публично съдебно
заседание на 6.03.2018 г. от 13,15 ч.
1028
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че с вх. № 4801 от 7.12.2017 г. е
постъпил протест от Йордан Георгиев – прокурор
в Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбата на чл. 80, ал. 1, пр. 6 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Дупница, приета
с Решение № 8 по протокол № 1 от 31.01.2008 г.
на ОбС – гр. Дупница. С протест-допълнение вх.
№ 5166 от 22.12.2017 г. прокурорът е протестирал
и разпоредбата на чл. 45 от посочената наредба
в частта „Режийни разноски“. По оспорването
е образувано адм. дело № 406/2017 г. по описа
на Административния съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно заседание на
28.03.2018 г. от 10 ч.
1060
Административният съд – Пазарджик, ХІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпила жалба на Муса Али Кехайов от
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с. Кръстава, община Велинград, с посочен съдебен
адрес София, ул. Аксаков № 28, ет. 2, адв. Юлиян
Любомиров Дацев, подадена против разпоредбите на чл. 56, ал. 1, т. 1 и § 4 от Наредбата за
организацията и безопасността на движението и
дисциплината на водачите на ППС и пешеходците
на територията на община Велинград. Образувано
е адм. д. № 22/2018 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 14.02.2018 г. от 10,15 ч.
1083
Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подаден против разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 4, 11, 20 и 21, както и на
чл. 17, ал. 1, т. 8 и 15 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Белово, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация. По оспорването
е образувано адм. д. № 86/2018 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик.
1085
Административният съд – Пазарджик, ХІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев,
подаден против разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 5
и чл. 12, ал. 1, т. 2 в частта относно „Искане на
най-малко 1/3 от всички общински съветници“
от Правилника на Общинския съвет – гр. Пазарджик, за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация. Образувано е адм. д.
№ 52/2018 г. по описа на съда, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.03.2018 г. от 10,15 ч.
1087
Административният съд – Пловдив, ХVІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 17 и
чл. 19, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Карлово,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 15,
взето с протокол № 3 от 18.12.2015 г., по което е
образувано адм. дело № 180/2018 г. по описа на
Административния съд – Пловдив.
1029
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 18/2018 г. по жалба от „Мироне“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Смолян, ул. Спортна № 8, представлявано от
управителя Мирослав Фисински, против разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за
осигуряване обществения ред на територията
на община Смолян, приета с Решение № 64
от 18.02.2016 г., изменена с Решение № 202 от
15.06.2016 г. и с Решение № 348 от 16.12.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Смолян, насрочено
за 20.03.2018 г. от 14,10 ч.
1061
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Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от Стоян Ангелов Станков
от Хасково против чл. 15, ал. 2 и чл. 17 от Наредбата за придобиване и отглеждане на кучета
на територията на община Хасково, по който е
образувано адм. дело № 1308/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
14.03.2018 г. от 11 ч.
1046
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от Стоян Ангелов Станков
от Хасково против чл. 10, ал. 2 от Наредбата за
предварителни и превантивни мерки за защита
при бедствия на територията на община Хасково
в частта относно думите „или упълномощено
от него лице“, по който е образувано адм. д.
№ 1307/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 14.03.2018 г. от 11 ч.
1047
Пазарджишкият окръжен съд съобщава на
Христо Илиев Присадов, роден на 6.12.1985 г., с
неизвестен по делото адрес, в качеството му на
ответник/жалбоподател по гр.д. (В) № 737/2017 г.
по описа на съда, да се яви в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда, за да получи препис от въззивната
жалба с приложения, подадена от Иванка Стоичкова Герова като майка и законен представител
на Илин Илиев Присадов. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител.
1030
Кюстендилският районен съд, единадесети
граждански състав, призовава Умар Тафаил, роден
на 4.04.1988 г., с неизвестен адрес в чужбина и в
Република България, като ответник по гр.д. № 2524
по описа на съда за 2017 г. в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ да се яви в канцеларията на съда, за да
получи препис от искова молба и приложенията
към нея, депозирана от Лилия Давкова Костадинова с адрес Кюстендил, ул. Трън № 6, с която
против него е предявен иск с правно основание
чл. 49, ал. 1 СК – за прекратяване на сключения
между страните граждански брак. В същия едномесечен срок от получаването им ответникът може
да подаде отговор на исковата молба по реда на
чл. 131 ГПК. Ако лицето не се яви за получаване
на съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител – аргумент от
разпоредбата на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1036
Ловешкият районен съд, ІХ гр. състав, призовава Елизабет Димитрова Кивиц – ответница
в производство на Община Ловеч, без адресна
регистрация, с неизвестен адрес в чужбина и в
Република България, да се яви като ответница
по гражданско дело № 2582/2017 г., заведено
от Община Ловеч на основание чл. 34 ЗС във
връзка с чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОС, в канцеларията на гражданското деловодство на съда в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление, за да є бъде
връчен препис от разпореждане от 18.01.2018 г. по
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гр. д. № 2582/2017 г. Ако въпреки публикацията
ответницата не се яви в деловодството на съда,
за да получи препис от разпореждането, съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1037
Пловдивският районен съд, VІ бр. състав, съобщава на Мустафа Сулейман, роден на 10.01.1960 г.,
гражданин на Сирия, сега с неизвестен адрес, че
в двуседмичен срок считано от датата на обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в канцеларията на съда и да получи съдебните
книжа (препис от исковата молба и приложенията
към нея) като ответник по гр.д. № 19395/2017 г. на
ПдРС, VІ бр. състав, заведено от Радка Трифонова
Кодошева, с правно основание чл. 49, ал. 1 СК,
с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131
ГПК. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
1062
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав,
призовава Светлана Геннадиьевна Клевцова, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.02.2018 г.
в 10,30 ч. като ответница по гр. д. № 12623/2017 г.,
заведено от Тодор Делчев Карагьозов от Пловдив,
за развод. Ако въпреки публикацията ответницата
не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
є назначава особен представител.
1084
Сливенският районен съд призовава Карабулут Музаффер, гражданин на Турция, роден
на 11.04.1948 г., без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, да се яви
на 30.03.2018 г. в 9 ч. за откритото съдебно заседание по гр.д. № 5194/2017 г., заведено от Наталия
Иванова Карабулут, с правно основание чл. 49 от
Семейния кодекс. При евентуалното му неявяване
ответникът Карабулут Музаффер да се счита за
редовно призован за определената резервна дата за
открито съдебно заседание – 25.04.2018 г., от 9 ч.
1089
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 88
състав, призовава Лилия Анатолиевна Клейменова,
гражданка на Руската федерация, с адрес: Русия,
Москва, ул. Ляпидевского 18 – 60, да се яви в
съда на 20.03.2018 г. в 13,30 ч. като ответница по
гр. д. № 55163/2015 г. по заведен облигационен иск
от „Топлофикация София“ – ЕАД. Ответницата
следва да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1091
Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява,
че е образувано гр. дело № 523 по описа за 2017 г.
на ВОС, ХІІ състав, по искания на КОНПИ за
отнемане, както следва:
1. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„ЕОС 2.0 ТДИ“, peг. № В 0225 РВ, дата на първа
регистрация 28.02.2008 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на 24.10.2012 г., цена
на иска: 20 800 лв.
2. Сумата в размер 100 000 лв., представляваща равностойността на 1000 дружествени дяла
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по 100 лв. всеки от тях от капитала на „Стефани
трейдинг“ – ЕООД, ЕИК 130552571.
3. Сумата в размер 33 500 лв., представляваща
равностойността на 670 дружествени дяла по 50 лв.
всеки един от тях от извършени парични вноски
в „Набко холдинг груп“ – ООД, ЕИК 115802391.
4. Сумата в размер 271 551 лв., представляваща предоставен заем през 2008 г. на търговското
дружество и върнат през 2011 г. на Стефка Михайлова Павлова.
5. Сумата в размер 149 566,96 лв., представляваща част от предоставени заеми през 2012 г. на
търговски дружества и върнати през 2013 г. на
Стефка Михайлова Павлова.
6. Сумата в размер 292 158,24 лв., представляваща дадени заеми на „Стефани трейдинг“ – ЕООД,
ЕИК 130552571, от Стефка Михайлова Павлова.
7. Сумата в размер 195 450 лв., представляваща
дадени заеми на „Набко холдинг груп“ – ООД,
ЕИК 115802391, от Стефка Михайлова Павлова.
8. Сумата в размер 12 500 лв., представляваща
предоставен заем през 2013 г. на „Набко холдинг
груп“ – ООД, и върнат през 2013 г. на Стефка
Михайлова Павлова.
9. Сумата в размер 11 507,73 лв., представляваща касово внесени парични средства ведно с
лихвите през 2008 г. и 2010 г. от Стефка Павлова
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG76
FINV 9150 10BG N09A BI в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефка Михайлова
Павлова.
10. Сумата в размер 33 459,70 лв., представляваща касово внесени парични средства от
трети лица по разплащателна сметка в левове с
IBAN BG76 FINV 9150 10BG N09A BI в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефка
Михайлова Павлова.
11. Сумата в размер 7200 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица през 2007 г. по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG52 FINV
9150 10BG N077 BS в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Стефка Михайлова Павлова.
12. Сумата в размер 3830 лв., внесени на каса
от Стефка Павлова, предназначена за погасяване
на кредита за 2008 г. и 2010 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG48 BPBI 7940 1054 2606
01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Стефка
Михайлова Павлова.
13. Сумата в размер 14 525,44 лв., равняващи
се на 7426,74 евро, представляваща направени
погасителни вноски по усвоен ипотечен кредит
за закупуване на недвижим имот за 2008 г. по
разплащателна сметка в евро с IBAN BG30 BPBI
7940 1454 260 601 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Стефка Михайлова Павлова.
14. Сумата в размер 88 450,75 лв., равняващи
се на 45 224,15 евро, представляваща вноски по
усвоения ипотечен кредит за 2008 г., 2010 г., 2011 г.,
2012 г. и 2013 г. по разплащателна сметка в евро
с IBAN BG03 BPBI 7940 1454 260 602 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Стефка Михайлова
Павлова.
15. Сумата в размер 24 397,48 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в евро с IBAN BG03 BPBI 7940 1454
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260 602 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Стефка Михайлова Павлова.
16. Сумата в размер 58 674,90 лв., равняващи се
на 30 000 евро, представляваща постъпили суми
от трети лица по разплащателна сметка в евро
15711476 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Стефка
Михайлова Павлова.
17. Сумата в размер 203 413,81 лв., равняващи
се на 104 003,83 евро, представляваща погасителни
вноски по втори и трети ипотечни кредити за
2008 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. по разплащателна сметка в евро с IBAN BG24 UBBS 8002
1410328610 в „Обединена българска банка“ – АД,
с титуляр Стефка Михайлова Павлова.
18. Сумата в размер 14 520 лв., представляваща
касови вноски от ответницата по разплащателна
сметка в левове № 800234079819311 в „Обединена
българска банка“ – АД, с титуляр Стефка Михайлова Павлова.
19. Сумата в размер 64 800 лв., представляваща
вноски от трето лице по разплащателна сметка в
левове № 800234079819311 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Стефка Михайлова
Павлова.
20. Сумата в размер 14 349,06 лв., представляваща касови вноски от ответницата за 2007 г. по
разплащателна сметка в левове № 800231024202220
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Стефка Михайлова Павлова.
21. Сумата в размер 15 000 лв., представляваща касова вноска от ответницата по банкова
сметка в левове № BG98 UNCR 7000 1520 7825 42
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр „Набко
холдинг груп“ – ООД, ЕИК 115802391.
22. Сумата в размер 48 300 лв., представляваща касово теглени от ответницата през 2011 г. от
банкова сметка в левове № BG74 STSA 9300 0018
6341 07 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр „Набко
холдинг груп“ – ООД, ЕИК 115802391.
23. Сумата в размер 42 000 лв., представляваща касови вноски от ответницата през 2012 г. в
банкова сметка в левове № BG74 STSA 9300 0018
6341 07 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр „Набко
холдинг груп“ – ООД, ЕИК 115802391.
24. Сумата в размер 20 245,05 лв., представляваща касови вноски от ответницата в банкова
сметка в евро № BG49 STSA 9300 0019 0207 14 в
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр „Набко холдинг
груп“ – ООД, ЕИК 115802391, по чл. 63, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ, и
1. Сумата в размер 88 812,75 лв., представляваща разликата между действителната продажна
цена на апартамент № 6, намиращ се в Свети
Влас – Юг, община Несебър, и усвоения и изцяло
погасен кредит към „Юробанк България“ – АД, от
Стефка Михайлова Павлова, по чл. 72 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ,
всички основани на твърдения, че ответницата е
била привлечена наред с трети лица като обвиняема
по досъдебно производство и за придобиванията
не са установени законни източници.
Указва на заинтересованите лица, че следва
да предявят претенциите върху имуществото в
срок до първото съдебно заседание, насрочено на
18.05.2018 г. – 14,30 ч.
996
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Русенският окръжен съд в закрито заседание с
определение от 15.01.2018 г. обявява, че в съда на
26.10.2017 г. по мотивирано искане с вх. № 11520
от 25.10.2017 г. от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество чрез председателя Пламен Георгиев Димитров срещу Илия
Стефанов Вълчев и „Двама братя“ – ЕООД, ЕИК
200431223, е образувано гр. дело № 739/2017 г.
относно отнемане в полза на държавата на
имущество на стойност 321 430 лв. на основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ. Иска се отнемане
в полза на държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Илия Стефанов Вълчев:
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на придобитите от Илия Стефанов Вълчев 100 дружествени дяла в капитала на
„Двама братя“ – ЕООД, ЕИК 20043122, подлежи
на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на придобитите от Илия Стефанов Вълчев 500 дружествени дяла в капитала
на „Витанов – Р“ – ЕООД, ЕИК 200345404, със
седалище и адрес на управление: гр. Мартен,
ул. Църковна № 15, с управител Илия Стефанов
Вълчев.
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на придобитите от Илия Стефанов Вълчев 500 дружествени дяла в капитала
на „Теникс“ – ЕООД, ЕИК 148053405, гр. Ветово,
община Русе, ул. Йордан Йовков № 31, с управител Илия Стефанов Вълчев.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „Двама брат я“ – ЕООД, ЕИК
20043122:
Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № РР 8601 ВА, рама № WF0NXXGCDNXE00626,
двигател № XE00626, дата на първа регистрация
18.05.1999 г., придобит с договор от 7.06.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 1650 лв.
Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „523 И“,
рег. № РР 8602 ВА, рама № WBADH42050GHR3043,
двигател № 256S433882307, дата на първа регист раци я 20.11.20 0 0 г., придобит с договор от
7.06.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 6300 лв.
Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган“,
рег. № РР 8657 ВА, рама № VF1BA090515030212,
двигател № C016842, дата на първа регистрация
23.12.1996 г., придобит с договор от 10.06.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 730 лв.
Лекият автомобил е собственост на „Двама
братя“ – ЕООД, ЕИК 200431223, и подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание
чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
Лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Терано 2“,
рег. № РР 8658 ВА, рама № VSKTVUR20U0358255,
двигател № TD27HSK20744D, дата на първа регистрация 31.03.1999 г., придобит с договор от
12.06.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 1650 лв.
Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
рег. № РР 8741 ВА, рама № WAUZZZ4AZSN034076,
двигател № ABC108802, дата на първа регистрация
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28.09.1994 г., придобит с договор от 16.06.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 1350 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ Ц М А КС 1 , 6“, р е г. № РР 8 78 2 В А ,
ра м а № W F 0M X XG C DM 5M876 45, д ви г ат е л
№ G8DA5M87645, дата на първа регистрация
23.06.2005 г., придобит с договор от 20.06.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 4750 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “, м о д е л „ По л о“, р е г. № РР 8 81 3 В А ,
р а м а № W V W Z Z Z 6 N Z1 D 0 676 91 , д в и г а т е л
№ A M F 0 96 4 63, дат а на п ърва р ег ис т ра ц и я
29.05.2001 г., придобит с договор от 23.06.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 1750 лв.
Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „807“,
рег. № РР 8814 ВА, рама № VF3EB4HWB13048543,
двигател – без номер, дата на първа регистрация
28.02.2003 г., придобит с договор от 23.06.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 4350 лв.
Лек автомобил, марка „Фолксваген“, мод е л „ Ш а р а н “, р е г. № Р Р 8 8 2 9 В А , р а м а
№ WVWZZZ7MZ1V045158, двигател № AUY098445,
дата на първа регистрация 31.01.2001 г., придобит
с договор от 23.06.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 5350 лв.
Тов а р ен а в т о мо би л , м а рк а „Рено“, мо д е л „ М а с к о т “, р е г. № РР 8 9 01 В А , р а м а
№ VF652AFA000011100, двигател № 3139418, дата
на първа регистрация 18.09.2000 г., придобит с
договор от 29.06.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 1350 лв.
Лек а в т омо би л , марк а „Мерцеде с“, мо д е л „ Е 2 7 0 Ц Д И “, р е г. № Р Р 8 9 0 5 В А ,
р а м а № W DB 2110161 A 1017 3 2 , д в и г а т е л
№ 64796130027038, дата на първа регистрация
20.09.2002 г., придобит с договор от 29.06.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 4750 лв.
Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Канго“,
рег. № РР 8937 ВА, рама № VF1KC0EAF21517398,
двигател – без номер, дата на първа регистрация
27.04.2000 г., придобит с договор от 1.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 1350 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
мод е л „ П а с ат “, р ег. № РР 89 70 В А , р а м а
№ WVWZZZ3BZXE229681, двигател № AFN630412,
дата на първа регистрация 27.10.1998 г., придобит
с договор от 28.06.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 1850 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Мовано“,
рег. № РР 9053 ВА, рама № VN1J9AFD521533840,
двигател – без номер, дата на първа регистрация
4.02.2000 г., придобит с договор от 4.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 1150 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“,
рег. № РР 9057 ВА, рама № W0L0TGF7512008567,
двигател № Y20DTH17766639, дата на първа
регистрация 25.09.2000 г., придобит с договор
от 3.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 2850 лв.
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Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „607“,
рег. № РР 9058 ВА, № рама VF39D4HXE92050722,
двигател № 4HX4004227, дата на първа регистрация 28.02.2002 г., придобит с договор от 5.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 4350 лв.
Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, рег. № РР 9070 ВА, рама
№ WV2ZZZ70ZVH001603, двигател № ABB085364,
дата на първа регистрация 28.05.1996 г., придобит
с договор от 3.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 850 лв.
Лек автомобил, марка „Алфа“, модел „Ромео
156“, рег. № РР 9089 ВА, рама № ZAR9320000116613,
двигател № 1435796, дата на първа регистрация
25.06.1999 г., придобит с договор от 6.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 1850 лв.
Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“,
рег. № РР 9118 ВА, рама № WF0VXXGBFV1K62701,
двигател – без номер, дата на първа регистрация
28.06.2002 г., придобит с договор от 7.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 3150 лв.
Лек автомобил, марка „Фолксваген“, мод е л „ К а р а в е“, р е г. № РР 91 2 0 В А , р а м а
№ WV2ZZZ70ZRH086240, двигател № 294, дата
на първа регистрация 7.04.1994 г., придобит с
договор от 6.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 850 лв.
Лек автомоби л, марка „Лан д ровер“, мод е л „Ф р и л а н “, р е г. № РР 6 0 59 В А , р а м а
№ SALLNABE75A464309, двигател № 80905807,
дата на първа регистрация 27.01.2005 г., придобит
с договор от 5.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 2850 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № РР 9146 ВА, № рама № W0L0JBF68W7048377,
двигател – без номер, дата на първа регистрация
20.02.1998 г., придобит с договор от 7.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 2250 лв.
Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
рег. № РР 9147 ВА, рама № WAUZZZ4F76N029312,
двигател № BDW038756, дата на първа регистрация 8.07.2005 г., придобит с договор от 6.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 5250 лв.
Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320Д“,
рег. № РР 9152 ВА, рама № WBAAL71010KE50828,
двигател № 306D282988813, дата на първа регистрация 25.03.1999 г., придобит с договор от
6.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 3750 лв.
Товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Стило“, рег. № РР 9153 ВА, рама № ZFA19200000366309,
двигател – без номер, дата на първа регистрация
20.11.2003 г., придобит с договор от 7.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 3050 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г ен “, моде л „Ш ара н “, р ег. № РР 9172 ВА ,
р а м а № W V W Z Z Z 7 M Z 3 V 0 0 62 45, д в и г а т е л
№ AU Y2 394 41, дат а н а п ърв а р ег ис т ра ц и я
24.01.2003 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 5850 лв.

С Т Р.

156

ДЪРЖАВЕН

То в а р е н а в т о м о б и л , м а р к а „ Ме р цеде с“, моде л „С п ри н т ер“, р ег. № РР 9173
ВА , ра ма № W DB9 0 4 6121R 2 45531, д ви г ат ел
№ 61198150317239, дата на първа регистрация
30.07.2001 г., придобит с договор от 7.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 6350 лв.
Тов ар ен а в т омо би л , м арк а „Ф и ат “, мо д е л „ Д у к а т о“, р е г. № РР 9 210 В А , р а м а
№ Z FA 230 0 0 0 05584 431, д ви гат ел № 2619 09 0,
дата на първа регистрация 3.08.1998 г. Пазарната стойност на МПС към настоящия момент
е 1050 лв.
Л е к   а в т о м о б и л , м а р к а „То й о т а“, м о д е л „ К о р о л а“, р е г. № Р Р 9 21 2 В А , р а м а
№ NMTEX16R00R055119, двигател № 0511269,
дата на първа регистрация 27.09.2005 г., придобит
с договор от 12.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 5850 лв.
Ле к а в т о м о б и л , м а р к а „ Д ж и п “, м о д е л
„Гра н д Черок и“, рег. № РР 9297 ВА , ра ма
№ 1J4FJN8M8SL665171, двигател № VM23B10512,
дата на първа регистрация 3.10.1995 г., придобит
с договор от 13.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 1050 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № РР 9310 ВА, рама № W0L0JBF1911120726,
двигател № Y20DTH17963312, дата на първа
регистрация 2.10.2001 г., придобит с договор от
14.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 2150 лв.
Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х5“,
рег. № РР 9330 ВА, рама № WBAFA710X0LN02931,
двигател № 306D121229817, дата на първа регистрация 1.01.2001 г. Пазарната стойност на МПС
към настоящия момент е 12 500 лв.
Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган“,
рег. № РР 9389 ВА, рама № VF1CM0U0628366445,
двигател № C002761, дата на първа регистрация
6.03.2003 г., придобит с договор от 17.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 2850 лв.
Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, рег. № РР 9390 ВА, рама
№ W V2ZZZ70ZSH074103, двигател – без номер,
дата на първа регистрация 16.11.2006 г., придобит
с договор от 21.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 3850 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № РР 9403 ВА, рама № W0L0TGF3518154560,
двигател – без номер, дата на първа регистрация
7.09.2001 г., придобит с договор от 21.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 3350 лв.
Товарен а вт омоби л, марка „И веко“, мо д е л „ Де й л и “, р е г. № РР 9 42 9 В А ,
рама
№ ZCFC2980005610432, двигател – без номер,
дата на първа регистрация 29.08.2006 г., придобит
с договор от 21.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 5850 лв.
Лек автомобил, марка „Ланд Ровер“, модел „Фриланд“, рег. № РР 6067 ВА,
р а м а № S A L L NA BA7 X A659 655, д ви г ат е л
№ 18K4FJ79190439, дата на първа регистрация
1.03.1999 г., придобит с договор от 18.07.2014 г.
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Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 3150 лв.
Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Улисе“,
рег. № РР 9432 ВА, рама № ZFA17900013051707,
двигател № 4002229, дата на първа регистрация
20.02.2003 г., придобит с договор от 20.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 2850 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ П е ж о “, м о дел „807 2 ,2 Д“, рег. № РР 9433 ВА , ра ма
№ VF3EB4HWB13116371, двигател – без номер,
дата на първа регистрация 22.12.2003 г., придобит
с договор от 19.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 3850 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м од е л „ П а с ат “, р е г. № РР 9 43 4 В А , р а м а
№ WVWZZZ3BZ3E006126, двигател № AVF222744,
дата на първа регистрация 4.09.2002 г., придобит
с договор от 21.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 5850 лв.
Тов ар ен а в т омо би л , м арк а „Ф и ат “, мо д е л „ Д у к а т о“, р е г. № РР 9 4 4 8 В А , р а м а
№ ZFA23000005682745, двигател № 2740128, дата
на първа регистрация 6.05.1999 г., придобит с
договор от 21.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 1350 лв.
Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Мултипла“, рег. № РР 9481 ВА, рама № ZFA18600002150092,
двигател – без номер, дата на първа регистрация
27.03.2002 г., придобит с договор от 23.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 2350 лв.
Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „316 И“,
рег. № РР 9516 ВА, рама № WBACA71040JE19058,
двигател № 164E205988419, дата на първа регистрация 2.05.1996 г., придобит с договор от
21.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 2850 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № РР 9519 ВА, рама № W0L0ZCF3551078653,
двигател № 4400154, дата на първа регистрация
21.03.2005 г., придобит с договор от 22.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 3850 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м од е л „ П а с а т “, р е г. № РР 9 521 В А , р а м а
№ WVWZZZ3BZ2E054621, двигател – без номер,
дата на първа регистрация 29.06.2001 г., придобит
с договор от 25.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 5850 лв.
Лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Леон“,
рег. № РР 9525 ВА, рама № VSSZZZ1PZ6R046928,
двигател № BKD738610, дата на първа регист раци я 13.12.20 05 г., придобит с договор от
24.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 5350 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м од е л „ П а с ат “, р е г. № РР 9 52 6 В А , р а м а
№ WVWZZZ3BZ2P225936, двигател № AVF134143,
дата на първа регистрация 1.11.2001 г., придобит
с договор от 18.09.2013 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 7850 лв.
Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „330 Д“,
рег. № РР 9531 ВА, рама № WBA AL91060FS05539,
двигател № 21539389, дата на първа регистрация
17.02.2000 г., придобит с договор от 29.07.2014 г.
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Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 5850 лв.
Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
рег. № РР 9543 ВА, рама № WBADL010X0GY15351,
двигател № 256D136025306, дата на първа регистрация 1.06.2003 г., придобит с договор от
28.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 6350 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № РР 9547 ВА, рама № W0L0AHL0855099731,
двигател – без номер, дата на първа регистрация
7.02.2005 г., придобит с договор от 26.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 4350 лв.
Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, рег.
№ РР 9548 ВА, рама № WAUZZZ8DZVA050966,
д ви гат ел № A H U0 61229, дата на п ърва ре гистрация 7.10.1996 г., придобит с договор от
26.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 3850 лв.
Лек а в т омо би л , м арк а „К ра йс лер“, мо д е л „ В о я д ж е р“, р е г. № РР 9 561 В А , р а м а
№ 1C4GYN2MXXU106219, двигател – без номер,
дата на първа регистрация 18.09.2000 г., придобит
с договор от 26.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 2850 лв.
Лек автомобил, марка „Фолксваген“, мод е л „ П а с ат “, р ег. № РР 958 0 В А , № р а м а
W V WZZZ3BZ2E331387, двигател № AWX087761,
дата на първа регистрация 17.04.2002 г., придобит
с договор от 27.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 5850 лв.
То в а р е н а в т о м о б и л , м а р к а „ Н и с а н “,
м о д е л „Т р а е й д 2 8 “, р е г. № Р Р 9 5 81 В А ,
р а м а № V SK K E1111 M A 69 9 9 2 3, д в и г ат е л
№ 28IIBA61327 V, дата на първа регистрация
26.09.1992 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 1350 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ М и ц у б и ш и “,
м о д е л „ П а д ж е р о “, р е г. № Р Р 6 0 7 1 В А ,
ра ма № J M B 0N V250WJ0 0 0 62 8, д ви гат ел
№ 6G74DM6963, дата на п ърва рег ист рац и я
27.11.1998 г., придобит с договор от 27.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 1350 лв.
Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „316 И“,
рег. № РР 9582 ВА, рама № WBACA110X0EL74596,
двигател № 164E107717729, дата на първа регистрация 26.03.1993 г., придобит с договор от
27.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 2150 лв.
С п е ц и а л е н а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о р д “,
модел „Транзи т“, рег. № РР 9586 ВА , рама
№ W F 0 C X XGBVCC B54 4 6 6 , д ви г ат е л
№ 4A ACB54466, дата на п ърва рег ист раци я
1.01.1983 г., придобит с договор от 26.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 850 лв.
Лек автомобил, марка „Миц убиши“, мод е л „ Л 3 0 0 “, р е г. № Р Р 9 6 0 5 В А , р а м а
№ JMBL038PPDY400185, двигател № 4056FS2115,
дата на първа регистрация 21.03.1984 г., придобит
с договор от 27.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 650 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
мод е л „ Го лф“, р ег. № РР 9 62 0 В А , р а м а
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№ WVWZZZ1JZ2W335782, двигател № ASZ038624,
дата на първа регистрация 15.11.2001 г., придобит
с договор от 27.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 3850 лв.
Лек а в т омо би л , марк а „Мерцеде с“, мо д е л „ В и т о“, р е г. № Р Р 9 6 2 2 В А ,
рама
№ VSA63819413250590, двигател – без номер,
дата на първа регистрация 27.12.1999 г., придобит
с договор от 27.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 2850 лв.
Лек автомобил, марка „Джип“, модел „Чероки“,
рег. № РР 9623 ВА, рама № 1J4FJN8M11L558526,
двигател № DD85013642, дата на п ърва регистрация 6.04.2001 г., придобит с договор от
25.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 3850 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
мод е л „ П а с ат “, р е г. № РР 9 62 6 В А , р а м а
№ WVWZZZ3BZ2P361371, двигател № AVF211371,
дата на първа регистрация 26.03.2002 г., придобит
с договор от 30.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 5850 лв.
Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
рег. № РР 9660 ВА, рама № WBANC51030B135676,
двигател № 256D225075751, дата на първа регистрация 15.09.2004 г., придобит с договор от
29.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 6850 лв.
Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „523 И“,
рег. № РР 9661 ВА, рама № WBADD31050BU06489,
двигател № 256S330581208, дата на първа регистрация 19.02.1996 г., придобит с договор от
29.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 3350 лв.
Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „523 И“,
рег. № РР 9664 ВА, рама № WBADD3107OBU27943,
двигател № 256S324388637, дата на първа регистрация 12.03.1997 г., придобит с договор от
28.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 3350 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ Ш к о д а“, м о дел „Ок т а ви я“, р ег. № РР 9668 ВА , ра ма
№ TMBGS61Z452087308, двигател № BKC547547,
дата на първа регистрация 19.05.2005 г., придобит
с договор от 26.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 6150 лв.
Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“,
рег. № РР 9671 ВА, рама № VF1BG1GB633831717,
двигател – без номер, дата на първа регистрация
6.07.2005 г., придобит с договор от 28.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 3350 лв.
Товар ен а в т омо би л , марк а „Форд “, мо д е л „Т р а н з и т “, р е г. № РР 9 674 В А , р а м а
№ S FA A X X B DVA N L 41 2 6 9 , д в и г а т е л
№ 4DA NL 41269, дата на п ърва рег ист рац и я
14.10.1992 г., придобит с договор от 27.07.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 1050 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м од е л „ П а с ат “, р е г. № РР 9 676 В А , р а м а
№ WVWZZZ3AZTE000236, двигател № 1Z540610,
дата на първа регистрация 23.10.1995 г., придобит
с договор от 28.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 1550 лв.
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Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „306“,
рег. № РР 9677 ВА, рама № VF37EDJYT32540537,
двигател № DJY4011932, дата на първа регист раци я 13.10.1998 г., при добит с договор от
27.07.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 1350 лв.
Лек а в т омо би л , марк а „Мерцеде с“, мо д е л „ А 17 0 Ц Д И “, р е г. № Р Р 9 7 0 3 В А ,
р а м а № W DB16 8 0 0 91 J62 0 9 45, д в и г ат е л
№ 66894230182976, дата на първа регистрация
10.12.2001 г., придобит с договор от 3.08.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 2850 лв.
Лек а в т омо би л , марк а „Мерцеде с“, мо де л „Ви т о 22 0 “, р ег. № РР 9 70 4 ВА , ра ма
№ WDF63829413525738, двигател № 158050733,
дата на първа регистрация 16.04.2003 г., придобит
с договор от 30.07.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 7350 лв.
Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м о д е л „ К а д и “, р е г. № РР 2 2 52 А Х , р а м а
№ W V2ZZZ2KZ5X03372, двигател № BJB044576,
дата на първа регистрация 18.10.2004 г., придобит
с договор от 12.12.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 7850 лв.
Товарен автомобил, марка „Мерцедес“ модел „Вито 108 Д“, рег. № РР 2253 А Х, рама
№ VSA63806413000764, двигател № 94700467786,
дата на първа регистрация 13.04.1996 г., придобит
с договор от 12.12.2014 г. Пазарната стойност на
МПС към настоящия момент е 4150 лв.
Лек автомобил, марка „Волво“, модел „С 40“,
рег. № РР 2254 АХ, рама № Y V1VS70924F092842,
двигател № F9QTC088195, дата на първа регистрация 23.12.2003 г., придобит с договор от
13.12.2014 г. Пазарната стойност на МПС към
настоящия момент е 4050 лв.
Лек автомобил, марка „Волво“, модел „С 60“,
рег. № РР 2257 АХ, рама № YV1RS793232276728,
двигател № 97372, дата на първа регистрация
31.01.2003 г., придобит с договор от 15.12.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 4150 лв.
Товар ен а в т омо би л , марк а „Ф орд “, мо дел „Транзит 280“, рег. № РР 2742 А Х, рама
№ WF0V X XBDFV1U53078, двигател – без номер, дата на първа регистрация 23.05.2001 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 5250 лв.
Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „К ара ве л“, р ег. № РР 9319 А Х , ра ма
№ WV2ZZZ7HZ6H036133, двигател № AXB103544,
дата на първа регистрация 24.11.2005 г., придобит
с договор от 15.09.2015 г. Пазарната стойност
на МПС към настоящия момент е 12 000 лв.
Лек автомобил, марка „Киа“, модел „Карнивал“,
рег. № Р 2859 ВН, рама № KNEMB754276124896,
двигател № J3761241, дата на първа регистрация
3.08.2007 г., придобит с договор от 11.06.2014 г.
Пазарната стойност на МПС към настоящия
момент е 6850 лв.
Делото е насрочено за 16.05.2018 г. от 9,30 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото, е до приключване на съдебното дирене в
първата инстанция.
1090
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 75,
ал. 7 ЗА и чл. 595 и сл. ГПК заличава от регистъра на адвокатските дружества, воден при ШОС,
вписаното по парт. 1, том 1, регистър адвокатски дружества, ЕФН 2710000373, стр. 81, ф.д.
№ 37/2010 г., Адвокатско дружество „Великова и
Тошева“ – в ликвидация, със седалище и адрес
на управление – Шумен, ул. Добри Войников
№ 9 – 13, офис 18.
1063
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ п ризовава к реди тори те на „Ку ри ло Метал“ – АД, ЕИК 121020367, в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 185/2017 г. на
СГС, ТО, VІ-5 състав, да се явят в заседание на
7.03.2018 г. от 13,30 ч. по т.д. № 3467/2017 г. на
СГС, ТО, VІ-9 състав, образувано по искане на
„Банка ДСК“ – ЕАД, ЕИК 121830616, за отмяна
решение на събрание на кредиторите на „Курило
Метал“ – АД, 121020367, проведено на 14.12.2017 г.
по т.д. № 185/2017 г. на СГС, ТО, VІ-5 състав. С
обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението всички кредитори на „Курило Метал“ – АД,
121020367, се считат за редовно призовани. Заседанието ще се проведе в Софийския градски
съд, бул. Витоша № 2, в съдебната зала, в която
заседава VІ-9 състав.
1072

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
14. – Управителният съвет на сдружение „Здраве без граници“ – София, на основание чл. 30 във
връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на 17.03.2018 г. в
10 ч. на адрес: ул. Цар Самуил № 111, София, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад
за дейността на управителния съвет за 2017 г.; 2.
приемане на годишен финансов отчет за 2017 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението; 4. избиране
на членове на управителния съвет на сдружението; 5. избиране на председател на сдружението;
6. промяна на седалището на сдружението; 7.
приемане на промени в устава на сдружението;
8. избиране на нови членове на сдружението и
прекратяване на членството на членове съгласно
чл. 24 от устава; 9. приемане на бюджет на сдружението за 2018 г.; 10. приемане на програма за
дейността на сдружението за 2018 г.; 11. определяне
на размера на имуществените вноски, дължими
от членовете за 2018 г. Съгласно чл. 32 от устава
общото събрание е законно, ако на заседанието
му присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и
се провежда на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
1118
5. – Управителният съвет на сдружение „Българска федерация по мотоциклетизъм“ (БФМ) на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.03.2018 г. в 14 ч. в конферентната зала на
Парк-хотел „Москва“ в София, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на БФМ за 2017 г.; 2. отчет на
контролния съвет за 2017 г.; 3. приемане на нови
членове на общото събрание; 4. промени в състава
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на УС на БФМ; 5. промени в устава на сдружение
БФМ; 6. съобщения и разни. При недостатъчен
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден и на същото място при
същия дневен ред в 15 ч.
1039
37. – Управителният съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на
организацията свиква общо отчетно събрание на
Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
за периода 28.03.2017 – 28.03.2018 г. на 28.03.2018 г.
в 11 ч. (от 10 ч. е регистрацията) в сградата на
организацията, ул. Христо Белчев № 21, София,
при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане
на отчета за дейността на управителния съвет на
Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода от 28.03.2017 до 28.03.2018 г.; 2.
изслушване и приемане на счетоводния отчет и
одита за периода от 1.01.2017 до 31.12.2017 г.; 3.
изслушване и приемане на отчета за дейността на
контролния съвет на Съюза на военноинвалидите
и военнопострадалите за периода от 28.03.2017 до
28.03.2018 г.; 4. разглеждане и приемане на планпрограма за работата на управителния съвет
за периода 28.03.2018 – 28.03.2019 г.; 5. вземане
решение за размера на членския внос считано
от 1.01.2019 г.; 6. разглеждане на жалби, спорове
и нарушения; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22, т. 2 от устава
на организацията общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
На общото събрание присъстват задължително
делегатите от 32-рия конгрес на СВВП. На 29 март
ще се проведе тържеството по повод 103 години
от учредяването на СВВП, на което присъстват
всички делегати от 32-рия конгрес. Същото ще
започне в 10 ч. във Военния клуб – София.
1159
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на индустриалното
свиневъдство в България“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
30.03.2018 г. в 12 ч. в София, бул. Христо Ботев
№ 17, офис 201, при следния дневен ред: 1. отчет
и информация на УС за дейността на АИСБ за
2017 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за
2017 г.; 3. приемане на годишния доклад по чл. 40,
ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на УС за дейността им през 2017 г.;
5. обсъждане и вземане на решение за промяна
на устава на сдружението във връзка с новите
промени на ЗЮЛНЦ; 6. вземане на решение за
пререгистрация на АИСБ съгласно измененията
на ЗЮЛНЦ и вписването на обстоятелства относно тях в АВ вместо в окръжните съдилища;
7. разни. При липса на кворум на основание чл.
27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред, същия ден в 14 ч. на същото място.
1095
12. – Управителният съвет на сдружение
„ Бъ л г ар ск а асоц и а ц и я н а спеш н и т е лек ари“ – София, на основание чл. 12 от устава и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
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събрание на 20.04.2018 г. от 16 ч. в сградата на
хотел „Балкан“ – с. Чифлик, община Троян,
област Ловеч, при следния дневен ред: 1. изменения и допълнения в устава на сдружението;
2. приемане на нови членове на сдружението;
3. промени в състава на управителния съвет и
определяне на мандат; 4. приемане на отчета и
доклада за дейността за 2017 г.; 5. приемане на
бюджета на сдружение „Българска асоциация на
спешните лекари“ за 2018 г.; 6. разни. Съгласно
чл. 13, ал. 1 от устава общото събрание ще се
счита за законно в случай, че присъстват повече
от половината от членовете на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на представените членове.
Съгласно чл. 14 от устава на сдружението всеки
член на сдружението участва в заседанието лично.
1117
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Малкият Босфор“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 2.04.2018 г. в 16 ч. във Варна,
ул. Петрич № 13, при следния дневен ред: 1.
промяна на седалището и адреса на управление на сдружение в частна полза „Малкият
Босфор“; 2. отразяване на промените в устава
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за
17 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред и е законно колкото и членове да се
явят. Материалите за ОС са на разположение
при председателя на УС.
1119
Владимир Николов Караджилов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб „Дългопол“ – гр. Дългопол, на основание
ч л. 2 6 ЗЮЛ Н Ц сви к ва о бщо с ъ бра н ие на
23.03.2018 г. в 10,30 ч. в офиса на к л у ба в
гр. Дългопол, ул. Любен Каравелов № 19, при
следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане
на ликвидационния баланс към дата 20.03.2018 г.;
2. разглеждане и приемане на отчета и пояснителния доклад към баланса на ликвидатора до
датата на общото събрание; 3. вземане на решение за начина на разпределение на имущество,
останало след ликвидацията; 4. освобождаване
от отговорност ликвидатора; 5. разглеждане и
приемане на решение за заличаване на СНЦ
„Футболен клуб „Дългопол“ от регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
1096
11. – Управителният съвет на ФК „Спартак“ – гр. Койнаре, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 20, т. 3 от устава свиква общо отчетно-изборно събрание на 10.03.2018 г. в 18 ч. в сградата
на стадион „Спартак“ – гр. Койнаре, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на ФК „Спартак“; 2. избор на ново ръководство; 3. разни.
1169
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Национална асоциация правна инициатива за
отворено управление“ (НАПИОУ) – Монтана,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
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рание на 19.03.2018 г. в 11 ч. в София, ул. Н.
Хайтов № 2, вх. Г, ет. 3, офис 6, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността
на Н А ПИОУ за периода ян уари – декември
2017 г.; 2. приемане на финансовия отчет за
приходите и разходите на НАПИОУ за периода януари – декември 2017 г.; 3. приемане на
проекто-бюджета на НАПИОУ за периода януари – декември 2018 г.; 4. промени в устава; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове да участват в
събранието. Членовете на сдружението, които
не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на НАПИОУ могат
да упълномощят член на сдружението, който
да ги представлява.
1082
3. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“ и ЦДГ „Детелина“ – гр. Плиска, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19,
а л. 4 от устава свик ва от четно-изборно събрание на 23.03.2018 г. в 16,30 ч. в сградата на
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Плиска,
ул. От ец Па иси й № 2 , п ри след н и я д невен
ред: 1. отчет за дейността на УН за периода
1.01.2015 г. – 31.12.2017 г.; 2. отчет на ревизионната комисия; 3. приемане на бюджета на УН
за 2018 г.; 4. определяне на размера и срока за
внасяне на членския внос за 2018 г.; 5. промяна
на устава на сдружението; 6. избор на съвет
на настоятелите; 7. прием на нови членове на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден и на същото място в 17,30 ч.
1094
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Зонта – клуб Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 19 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.03.2018 г.
в 18 ч. в малка конферентна зала, намираща се
в Градски дом на културата „Борис Христов“ с
адрес: Пловдив, ул. Гладстон № 15, при следния
дневен ред: 1. избор на председател и протоколчик на събранието; 2. отчет и прием на отчета за
извършената дейност на управителния съвет за
периода 2016 – 2018 г.; 3. финансов отчет и прием
на финансовия отчет за периода 2016 – 2018 г.;
4. обсъждане и приемане на промени в устава;
5. избор на нов управителен съвет, президент
и номинационна комисия; 6. други. При липса
на кворум съгласно чл. 20 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се състои един
час по-късно същия ден и при същия дневен
ред на посочения адрес.
1116
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1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските парашутисти“ (СБП) – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на 18.04.2018 г. в 17 ч.
в зала 7 на Военния клуб – Пловдив, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на УС
за дейността на сдружението и годишния отчет на
контролния съвет (КС); 2. приемане на основните
насоки, програмата за действие и бюджета на
сдружението за 2018 г.; 3. утвърждаване приема
на членове на сдружението от УС през 2017 г.;
4. изменения и допълнения в устава на сдружението; 5. освобождаване и избор на членове на
УС; 6. вземане решение за откриване на клонове
(областни и общински структури) на сдружението; 7. утвърждаване графика за извършване на
цялостни проверки на УС от КС през 2018 г.; 8.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред колкото и членове да се явят.
1065
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб за противопожарна защита“ – Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 18, ал. 1 и 5 от устава свиква общо събрание
на 4.04.2018 г. в 17,30 ч. в сградата на РСПБЗН –
Севлиево, ул. Верещагин № 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на клуба от 2013 г. до 2018 г.; 2. отчет на контролния съвет за дейността на клуба от 2013 г.
до 2018 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
приемане на нови членове; 5. промяна на устава
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1058
5. – Управителният съвет на СБНСК „4-ти
май“ – с. Стоил войвода, област Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове на
сдружението на общо събрание на 8.04.2018 г. в
12 ч. в Сливен – Военния клуб (малка зала), при
следния дневен ред: 1. приемане на промени на
устава на СБНСК „4-ти май“; 2. разни.
1093
Румяна Любомирова Видолова – ликвидатор на „Фондация „Сорос център за културни
политики“, ЕИК 121576744, в ликвидация по
ф.д. № 10849/97 г. на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в едномесечен срок
от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“, адрес за кореспонденция: София 1000,
ул. Солунска № 56.
1040
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