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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм.,
бр. 43 и 79 от 2005 г., бр. 10, 39 и 105 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) При условията на ал. 1 и 2 адвокат
или младши адвокат може да стане и всеки

дееспособен гражданин на държава – членка
на Европейския съюз, завършил висшето си
юридическо образование в Република България.“
§ 2. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Гражданин на държава – членка на
Европейския съюз, придобил адвокатска правоспособност в държава – членка на Европейския съюз, съгласно нейното законодателство,
може да упражнява адвокатска професия на
територията на Република България под професионалното си звание по произход.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „наименованието“ се заменя
с „професионалното звание“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Чуждестранният адвокат, вписан в регистъра на чуждестранните адвокати, може да
участва лично в професионалните сдружения
на адвокатите в Република България.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „наименованието“ се заменя
с „професионалното звание“ и накрая се добавя
„и в регистъра на чуждестранните адвокати,
воден от адвокатската колегия“.
2. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) В 14-дневен срок от влизане в сила на
решението по ал. 3 Висшият адвокатски съвет
извършва вписването в Единния регистър на
чуждестранните адвокати, упражняващи адвокатска професия под професионалното звание
в държавата, в която е придобита адвокатската
правоспособност, и изпраща съобщение за това
до адвокатския съвет на колегията, в която
членува придружаващият адвокат, за вписване
в регистъра на чуждестранните адвокати към
съответната адвокатска колегия.“
3. Създават се нова ал. 6 и ал. 7 и 8:
„(6) Адвокатският съвет на колегията, в която
членува придружаващият адвокат, извършва
служебно вписването по ал. 5 в 14-дневен срок
от получаване на съобщението.
(7) Висшият адвокатски съвет издава карта
на чуждестранния адвокат в 14-дневен срок от
вписването му в Единния регистър на чуждестранните адвокати.
(8) В Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и
в регистъра на чуждестранните адвокати на
съответната адвокатска колегия по изрично
заявление на чуждестранния адвокат се вписва
наименованието (фирмата) на групата, в която
членува в държавата членка по произход.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думата „наименованието“ се заменя с „професионалното звание“, а думите „административните
органи и служби“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При осъществяване на професионалната си дейност в Република България
чуждестранният адвокат, практикуващ под
професионалното звание на държавата – членка на Европейския съюз, в която е придобита
адвокатската правоспособност, има правата
и задълженията на българския адвокат. Той
може да упражнява съвместно адвокатската
професия с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните
адвокати, както и с български адвокати по
реда на глава десета.“
§ 6. В чл. 15 в изречение първо думата „наименованието“ се заменя с „професионалното
звание“, думите „има право“ се заменят с „може“
и се създава изречение трето: „Вписването в
регистъра на адвокатите дава право на чуждестранния адвокат да практикува адвокатската
професия под званието „адвокат“.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
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1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При постановяване на решение за
вписване в регистъра на адвокатите на адвокатската колегия адвокатският съвет извършва
вписването и изпраща препис от решението
до Висшия адвокатски съвет за отписване от
Единния регистър на чуждестранните адвокати, за което в 14-дневен срок се уведомява
компетентният орган на държавата, в която е
придобита адвокатската правоспособност.“
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 6 думите „комисията по чл. 18“ се
заменят с „Висшия адвокатски съвет“.
§ 8. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) На приравнителен изпит по българско
право може да се яви чуждестранен адвокат,
придобил висше юридическо образование по
законодателството на държава – членка на
Европейския съюз, след изискуемия по правото на тази държава срок на обучение и след
придобиване на адвокатска правоспособност
по правото на държава – членка на Европейския съюз.“
§ 9. В чл. 19а навсякъде след думите „чуждестранният адвокат“ се поставя запетая и
се добавя „оказващ съдействие и защита по
определен случай“.
§ 10. В чл. 22, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думата „колегия“ се поставя запетая и се добавя „а чуждестранният адвокат се отписва от
Единния регистър на чуждестранните адвокати
и от регистъра на чуждестранните адвокати
към съответната адвокатска колегия“.
§ 11. В чл. 52, ал. 1, изречение първо след
думата „Адвокати“ се поставя запетая и се добавя
„чуждестранни адвокати, вписани в Единния
регистър на чуждестранните адвокати“.
§ 12. В чл. 57, ал. 1, изречение първо след
думата „Адвокатите“ се добавя „и чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на
чуждестранните адвокати“.
§ 13. В чл. 58 в текста преди т. 1 накрая на
изречение първо се добавя „и/или чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на
чуждестранните адвокати“.
§ 14. В чл. 59 се създава ал. 4:
„(4) В случай че съдружник в адвокатско
дружество е чуждестранен адвокат, вписан в
Единния регистър на чуждестранните адвокати,
който е съдружник във форма на съвместно
упражняване на адвокатска дейност в държавата членка по произход, същият има право
да използва наименованието (фирмата) є, като
задължително посочва правния є статут.“
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§ 15. В чл. 60, ал. 2 след думата „адвокати“
се добавя „и/или чуждестранни адвокати“.
§ 16. В чл. 62, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 след думите „на адвокатите“ се
добавя „съответно от регистъра на чуждестранните адвокати“.
2. Създава се т. 5:
„5. документи, доказващи необходимите
обстоятелства за вписване на допълнение към
наименованието на адвокатското дружество в
случаите по чл. 59, ал. 4.“
§ 17. В чл. 76 изречение първо се изменя
така: „Адвокат, чуждестранен адвокат, вписан в
Единния регистър на чуждестранните адвокати,
или адвокатско дружество може да сключи
договор за сътрудничество с друг адвокат, чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър
на чуждестранните адвокати, или с адвокатско
дружество.“
§ 18. В чл. 77, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Адвокат, чуждестранен адвокат,
вписан в Единния регистър на чуждестранните
адвокати, или адвокатско дружество може да
сключи писмен срочен или безсрочен договор с
друг адвокат или чуждестранен адвокат, вписан
в Единния регистър на чуждестранните адвокати, за постоянна работа срещу определено
възнаграждение.“
§ 19. В глава десета се създава раздел ІV
с чл. 77а:
„Раздел ІV
Съвместна практика на чуждестранни адвокати
Чл. 77а. (1) Чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните
адвокати, могат да упражняват съвместно
адвокатската професия с други чуждестранни
адвокати, вписани в Единния регистър на
чуждестранните адвокати, както и с адвокати,
вписани в съответния адвокатски регистър, под
формите на съвместно упражняване на адвокатската професия, уредени в раздели І – ІІІ.
(2) Един или повече чуждестранни адвокати
от една и съща група, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, могат да
упражняват адвокатската професия на територията на Република България в клон на тяхната
група, учредена в друга държава – членка на
Европейския съюз.
(3) Като съдружници в клона по ал. 2 могат
да участват и адвокати по чл. 4, ал. 1.
(4) Регистрацията и дейността на клона по
ал. 2 се извършва съответно по реда на чл. 57,
58, 60 – 75, като ограничението относно броя
на адвокатите по чл. 58, изречение първо не
се прилага.
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(5) В случаите по ал. 2 чуждестранните
адвокати, вписани в Единния регистър на
чуждестранните адвокати, могат да използват
наименованието на групата, в която членуват в
своята държава – членка на Европейския съюз,
като добавят думата „клон“, правния статут
на групата в държавата членка по произход,
и поне едно от имената на членовете на тази
група, които практикуват на територията на
Република България.
(6) Освен в случаите по чл. 73, ал. 1 клонът,
регистриран по ал. 2, се прекратява, когато
чуждестранен адвокат бъде лишен от право
да упражнява адвокатска професия по реда на
чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5, както и при отписване
на чуждестранния адвокат от Единния регистър
на чуждестранните адвокати.“
§ 20. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Чуждестранният адвокат, вписан в Единния
регистър на чуждестранните адвокати, членува
в адвокатската колегия, в чийто регистър на
чуждестранните адвокати е вписан.“
2. В ал. 2 думата „регистъра“ се заменя с
„регистрите“.
§ 21. В чл. 80 ал. 1 се изменя така:
„(1) Общото събрание се състои от адвокатите и чуждестранните адвокати, вписани в
регистрите на адвокатската колегия.“
§ 22. В чл. 108, ал. 4 накрая се добавя „като
за избрани се обявяват кандидатите, получили
най-голям брой гласове“.
§ 23. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 6:
„6. „Група, в която членува адвокатът, в
държавата членка по произход“ е всяко образувание, което е или не е юридическо лице,
учредено съгласно законите на държава – членка на Европейския съюз, в рамките на което
адвокатите в тази държава съвместно и под
общо наименование упражняват професионалната си дейност.“
Допълнителна разпоредба
§ 24. Този закон въвежда изискванията на
Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно
улесняване на постоянното упражняване на
адвокатската професия в държава членка,
различна от държавата, в която е придобита
квалификацията.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 30 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 5 ЮЛИ 2010 Г.

за приемане на Методология за определяне
на финансови корекции, които се прилагат
спрямо разходите, свързани с изпълнението
на оперативните програми, съфинансирани
от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския
фонд за рибарство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Методология за
определяне на финансови корекции, които
се прилагат спрямо разходите, свързани с
изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на
Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство и приложения № 1,
2 и 3 към нея.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 7а от Закона за нормативните актове във
връзка с чл. 98 от Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета относно определянето на общи
разпоредби за Европейския регионален фонд,
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

МЕТОДОЛОГИЯ

за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани
с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от структурните инструменти
на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за рибарство
Раздел І
Цел и правна рамка
Чл. 1. (1) С методологията се урежда определянето на финансовите корекции във връзка
с отделни или системни нередности, установени
в операции или оперативни програми, финансирани в Република България със средства от
Европейския съюз (ЕС), които всяка държава
членка налага съгласно чл. 98, т. 2 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския
регионален фонд, Европейския социален фонд
и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент
(EO) № 1260/1999.
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(2) Целта на финансовите корекции е да се
възстанови ситуацията, при която 100 на сто
от разходите, одобрени за съфинансиране от
структурните инструменти на ЕС, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, са в
съответствие с приложимото национално законодателство и общностно право в тази област.
(3) С налагането на финансови корекции се
цели и подобряване на контрола и намаляване
случаите на нередности.
(4) Правната рамка на приложимото национално законодателство и общностно право по
ал. 2 е посочена в приложение № 1.
Чл. 2. Целта на методологията е да установи общите принципи за определянето на
финансовите корекции, които се прилагат
при констатиране на нередности, свързани с
процедурите по:
1. възлагане на обществени поръчки по
проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд на ЕС,
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за рибарство, за програмния период 2007 – 2013 г.;
2. определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова
помощ от Структурните фондове на ЕС, Програма
ФАР на ЕС и от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство – за
случаите, когато бенефициентът не се явява
възложител на обществена поръчка.
Чл. 3. Методологията се прилага в съответствие със:
1. принципите, възприети за Кохезионния
фонд в Решение C/2002/2871 на комисията;
2. насоките на Европейската комисия за определяне на финансовите корекции, които следва
да се прилагат спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд, при неспазване на правилата относно
обществените поръчки (COCOF 07/0037/03).
Раздел ІІ
Обхват
Чл. 4. Методологията се прилага по отношение на нередностите, съставляващи нарушения на националното законодателство и
общностното право. Правната рамка във връзка
с прилагането на методологията е посочена в
приложение № 1.
Чл. 5. Нередностите, за които се прилага
налагане на финансови корекции, са свързани
с неспазване на следните основни принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Чл. 6. (1) Основните категории нередности,
съставляващи нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки
(ЗОП, НВМОП), са посочени в приложение
№ 2, като за тях са посочени препоръчителни
размери на финансовите корекции.
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(2) Основните категории нередности, свързани с процедурите по определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове на ЕС, Програма ФАР на ЕС и от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – за случаите, когато
бенефициентът не се явява възложител на
обществена поръчка (Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2007 г.), са посочени в
приложение № 3, като за тях са определени препоръчителни размери на финансовите корекции.
В случаите, когато проведената процедура за
определяне на изпълнител е под стойностните
прагове, определени с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от
Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно
координирането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката,
транспорта и пощенските услуги и чл. 78 от
Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно
координирането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки за строителство, услуги и
доставки, следва да бъде приложена финансова
корекция в размер 50 на сто от посочения препоръчителен размер за съответната категория
нередност от приложение № 3.
Раздел ІІІ
Размер на финансовите корекции. Диференциран и пропорционален метод
Чл. 7. (1) При определяне размера на финансовите корекции се отчитат:
1. характерът и сериозността на нередността;
2. финансовите загуби на публични средства,
до които е довело неспазването на националното
законодателство и общностното право.
(2) Размерът на финансовите корекции
трябва да отговаря на размера на финансовата
загуба на публичните средства, в това число
от фондовете на ЕС.
(3) Размерът на финансовите корекции се
определя чрез прилагане на диференциален
метод или на пропорционален метод.
Чл. 8. (1) При прилагане на диференциалния
метод размерът на финансовата корекция е равен
на установения размер на финансовата загуба,
определен на базата на анализ на процедурата
по възлагане на обществена поръчка или процедурата за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ. Анализът има за цел да се
установи нарушението и да се оцени размерът на
финансовата загуба, причинена от нередността.
(2) Финансовата загуба е отправна точка за
определяне размера на финансовата корекция.
За определяне размера на загубата се съпоставят размерът на договорените/изразходваните
средства по договора след възникване на нарушението и хипотетичният размер на разходите
в ситуация, в която не е имало нарушение.
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Чл. 9. (1) Размерът на финансовата корекция
се установява по пропорционалния метод в
случаите, когато изчисляването на конкретния
размер на финансовата загуба, причинена от
нарушение, е трудно или дори невъзможно,
защото финансовите последици от даденото
нарушение са косвени или неизмерими и това
затруднява тяхното оценяване.
(2) Пропорционалният метод се прилага
само за отделни случаи на установени нередности, при които не може да бъде приложен
диференциалният метод.
(3) При използването на пропорционалния
метод размерът на финансовата корекция се
изчислява като произведение от процентния
показател на финансовата корекция и стойността на сключения договор съгласно формулата:
К = Пк × Сд,
където:
К е размерът на финансовата корекция;
Пк – процентният показател на финансовата
корекция;
Сд – стойността на сключения договор.
(4) Процентният показател на финансовата
корекция изразява абстрактна осреднена степен
на финансовата загуба, породена от даден тип
нарушение.
(5) Процентните показатели, които служат
за изчисляване на стойността на финансовата корекция, определени в приложение № 2,
колона № 4 и приложение № 3, колона № 4,
имат препоръчителен характер. По отношение
на нередности, произтичащи от нарушения на
Постановление № 55 на Министерския съвет
от 2007 г., когато проведената процедура за
определяне на изпълнител е под стойностните
прагове, определени с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от
Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно
координирането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката,
транспорта и пощенските услуги и чл. 78 от
Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно
координирането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки за строителство, услуги и
доставки, следва да бъде приложена финансова
корекция в размер 50 на сто от посочения препоръчителен размер за съответната категория
нередност от приложение № 3.
(6) Посочените в колона № 3 на приложения
№ 2 и 3 типове нарушения са примерни и с
тях не се ограничават случаите на нередности, за които се прилага методологията. Ако
установен случай на нередност не е обхванат
в приложенията, за изчисляване стойността на
финансовата корекция се приема процентният
показател, предвиден за най-близките по вид
категория и тип нарушение.
Чл. 10. (1) За нередности, които имат поскоро формален характер и не водят до финансови загуби, могат да не бъдат налагани
финансови корекции.
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(2) Не се налагат финансови корекции за
нередности, които могат да бъдат закрити чрез
прекратяване на процедура за обществена поръчка, по която не е извършено плащане от
страна на договарящия орган.
(3) При констатирани два или повече случая
на нередности от един бенефициент в рамките
на една процедура/договор за възлагане на
поръчка/избор на изпълнител, за които предвидените в приложения № 2 и 3 процентни
показатели са различни, се налага една финансова корекция, при определянето на която
се прилага най-големият процентен показател.
Раздел ІV
Органи по прилагането на методологията
Чл. 11. (1) Методологията се прилага при
налагането на финансови корекции на бенефициентите по договорите за безвъзмездна
финансова помощ от:
1. договарящите органи по чл. 2 от Постановление № 121 на Министерския съвет от
2007 г. за определяне на реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС,
и по Програма ФАР на ЕС;
2. договарящите органи на Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и Оперативната програма за
развитие на сектор „Рибарство“;
3. одитните органи по оперативните програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони и Европейския
фонд за рибарство.
(2) Органите по ал. 1 отговарят за въвеждането и прилагането на ефективни системи
за установяване случаите на нередности, произтичащи от нарушения на разпоредбите на
националното законодателство и общностното
право в областта на обществените поръчки,
както и на правилата за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена
безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС, Програма ФАР на ЕС и
от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, като:
1. управляващите органи утвърждават писмени правила за налагане на финансови корек
ции, които се публикуват на тяхната интернет
страница и на Единния информационен портал
за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
на Република България;
2. договарящите органи предвиждат в договорите с бенефициентите за безвъзмездна
финансова помощ клаузи съобразно методологията и правилата по т. 1 относно налагането
на финансови корекции.
Чл. 12. (1) Договарящите органи са длъжни
да предприемат незабавни действия за намаляване на безвъзмездната финансова помощ,
съответно събиране на неправомерно изразходваните/изплатените суми по договори, финансирани със средства от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на ЕС, Европейския земе-
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делски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за рибарство, в това число
свързаното с тях национално съфинансиране.
(2) Сумите, подлежащи на възстановяване,
следва да са равни по размер на установените финансови загуби, а в случаите, в които
финансовите загуби не могат да бъдат точно
установени по размер – да бъдат съобразени
с препоръчителните размери на финансовите
корекции съгласно приложения № 2 и 3.
(3) В зависимост от характера и сериозността
на нарушенията договарящите органи обосновано могат да прилагат размери на финансовите корекции, различни от препоръчителните
размери, определени в приложенията.
Чл. 13. (1) Правилата за налагане на финансови корекции по чл. 11, ал. 2, т. 1 предвиждат
за случаите на установени нередности от договарящ орган преди изплащане на безвъзмездната
финансова помощ, както следва:
1. договарящият орган уведомява бенефициента за съществуващо съмнение за нарушение,
за което предстои да бъде редуцирана/отказана
безвъзмездната финансова помощ, като посочва
размера на финансовата корекция;
2. в срок 10 работни дни от датата на
получаване на уведомлението по т. 1 бенефициентът може да представи на договарящия
орган коментари, бележки и/или допълнителни
документи, с които да мотивира искане да не
се редуцира/откаже безвъзмездната финансова
помощ или да се намали размерът на финансовата корекция;
3. в срок 5 работни дни от получаването на
искането по т. 2 договарящият орган писмено
мотивира неговото приемане или отхвърляне;
4. в случай че искането на бенефициента
бъде прието, договарящият орган не предприема
действия по налагане на финансова корекция
или коригира нейния размер, за което писмено
информира бенефициента;
5. в случай че отхвърли искането, договарящият орган пристъпва към намаляване размера
на безвъзмездната финансова помощ по конкретния проект със стойността на нередността
съгласно приложения № 2 или 3.
(2) Правилата за налагане на финансови
корекции по чл. 11, ал. 2, т. 1 предвиждат за
случаите на установяване на нередности на етап
след изплащане на безвъзмездната финансова
помощ, както следва:
1. договарящият орган уведомява бенефициента за съществуващо съмнение за нарушение,
за което предстои да бъде наложена финансова
корекция, като мотивира писмено подхода,
който е избран за определянето є, и посочва
нейния размер;
2. в срок 10 работни дни от датата на получаване на уведомлението бенефициентът може
да представи на договарящия орган коментари,
бележки и/или допълнителни документи, с които
да мотивира искане да не се налага финансова
корекция или да се намали нейният размер;
3. в срок 5 работни дни от получаването на
искането по т. 2 договарящият орган писмено
мотивира неговото приемане или отхвърляне;
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4. в случай че искането бъде прието, договарящият орган не налага финансова корекция
или коригира нейния размер, за което писмено
информира бенефициента;
5. в случай че отхвърли искането, договарящият орган пристъпва към налагане на
финансова корекция, като може да предприеме
следните действия за възстановяване на сумите,
подлежащи на възстановяване:
а) прихваща дължимите суми от последващи
плащания по договора за безвъзмездна финансова помощ (в случай че са налице такива);
б) упражнява правата по учредени/издадени
от бенефициента обезпечения по договора за
безвъзмездна финансова помощ;
в) изпраща покана до бенефициента да
плати доброволно задължението си в двуседмичен срок от нейното получаване; поканата
за доброволно изпълнение до бенефициентите
съдържа: информация за нередността, размера
на дължимите суми, срока за възстановяването
им, данни за банковата сметка, по която да
бъдат възстановени, както и реда за уведомяване
на договарящия орган от бенефициентите за
доброволно възстановените суми; в поканата
се посочват и възможните санкции и последващи процедури, в случай че изискването за
възстановяване на дължимите суми не бъде
изпълнено в указания срок.
Чл. 14. (1) В изпълнение на нормативно
определените функции за извършване на одити
на системите и одити на операциите за всички оперативни програми, съфинансирани от
Структурните инструменти на ЕС, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за рибарство, одитните органи извършват проверка за законосъобразност
на проведените процедури по чл. 2.
(2) Одитните доклади за резултатите от
извършените одитни ангажименти съдържат
констатации, изводи и препоръки при установени грешки, слабости, нередности или нарушения при провеждането на процедурите по
чл. 2, включително конкретните размери на
предлаганите финансови корекции.
Приложение № 1

към чл. 1, ал. 4

Правна рамка във връзка с прилагането на
Методологията за определяне на финансови
корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от структурните
инструменти на EС, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство
Национално законодателство:
– Закон за обществените поръчки (ЗОП);
– Наредба за възлагане на малки обществени
поръчки (НВМОП);
– Постановление № 55 на Министерския съвет
от 2007 г. за условията и реда за определяне
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на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ
от структурните фондове на Европейския
съюз, Програма ФАР на Европейския съюз
и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Общностно законодателство:
а) Договор за създаване на Европейската общност, определящ основните принципи в областта
на обществените поръчки – свободно движение
на стоки, право на установяване, свободно предоставяне на услуги, свобода за провеждане на
търговска дейност, забрана за дискриминация и
равно третиране.
б) Директиви:
– Директива 2004/18/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 31 март 2004 г.
относно координирането на процедурите
за възлагане на обществени поръчки за
строителство, услуги и доставки;
– Д и р е к т и в а 2 0 0 4/17/ Е О н а Е в р о п е й ския парламент и на Съвета от 31 март
2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки
от възложители, извършващи дейност във
водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;
– Директива на Съвета от 21 декември 1989 г.
относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на
производства по обжалване при възлагането
на обществени поръчки за доставки и за
строителство;
– Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно координирането на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на
правилата на Общността по възлагане на
обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор;
– Директива 2005/51/ЕО на Комисията от
7 септември 2005 г. за изменение на приложение XX към Директива 2004/17/ЕО и на
приложение VIII към Директива 2004/18/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно обществените поръчки.
в) Регламенти:
– Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета
от 11 юли 2006 г. за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на
Регламент (EO) № 1260/1999;
– Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и
начина на изпълнение на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета за определянето на
общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент
и на Съвета относно Европейския фонд за
регионално развитие;
– Регламент (ЕО) № 1177 на Комисията от
30 ноември 2009 г. за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО

С Т Р.

–

–
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на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на прилаганите от тях прагове
за процедурите за възлагане на обществени
поръчки;
Регламент (ЕО) № 1564/2005 на Комисията
от 7 септември 2005 г. за установяване на
стандартни формуляри за публикуването
на обявления в рамките на процедурите
за възлагане на обществени поръчки в
съответствие с директиви 2004/17/ЕО и
2004/18/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета;
Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията
от 23 октомври 2006 г. за адаптиране на
определени разпоредби и решения в областта на свободното движение на стоки,
свободата на движение на хора, политика
по конкуренция, селско стопанство (ветеринарно и фитосанитарно законодателство),
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риболов, транспортна политика, данъци,
статистика, социална политика и заетост,
околна среда, митнически съюз и външни
отношения поради присъединяването на
България и Румъния;
– Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на
Съвета от 18 декември 1995 г. относно
защитата на финансовите интереси на
Европейските общности.
г) Други актове:
– Решение на Комисията от 7 януари 2005 г.
относно подробните правила за прилагане
на процедурата, предвидена в чл. 30 от
Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката,
транспорта и пощенските услуги.

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1
Нередности, произтичащи от нарушения на законодателството в областта на обществените
поръчки (ЗОП, НВМОП)
№
по
ред

Категория нередност

Описание на нередността

Препоръчителен размер на финансовата
корекция (процент от
стойността на
договора)

1

2

3

4

Процедурата за обществена поръчка е
проведена и е сключен договор по нея, като
са нарушени изискванията за публикуване
на обявление и решение, предвидени в
националното и Общностното законодателство в областта на обществените
поръчки; не съществува никаква форма
на публичност;
– Процедурата за обществена поръчка е
проведена и е сключен договор по нея,
като са нарушени някои разпоредби относно публичността в националното и
Общностното законодателство в областта
на обществените поръчки (т.е. наличие
на известна публичност, позволяваща
участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка, но тя не обхваща
всички потенциални кандидати);
Примери:
(1) Обявлението е изпратено за обнародване в Официален вестник на ЕС, но не е
изпратено за обнародване в „Държавен
вестник“ или в Регистъра на обществените поръчки;
(2) Обявлението е изпратено за обнародване в Официален вестник на ЕС, но не е
изпратено до нито един от националните
органи за обнародване;
(3) Обявлението не е изпратено до Официален
вестник на ЕС.

100 на сто от стойността
на договора

1.

Неспазване на изискванията –
за публичност

25 на сто от стойността
на договора
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С Т Р. 9
4

Пр оп ус к и в о бя в лен ие т о –
за обществена поръчка по
отношение на критериите
за подбор (минимални изисквания за икономическото
и финансовото състояние
на кандидата, както и изискванията за техническите –
възможности и/или квалифи ка ц и я та на ка н д и дата)
и критериите за възлагане
(избрания критерий за оценка, методиката за оценка и
показателите за комплексна
оценка)

Обявлението за обществена поръчка не
съдържа критериите за подбор, като те
или част от тях се съдържат само в документацията;

25 на сто от стойността на договора. В зависимост от тежестта
на нарушението този
процент може да бъде
намален до 5 на сто.

Неоснователно п ри лагане –
на процедура на договаряне/
състезателен диалог или нарушение при прилагането є

Проведено е договаряне (със или без 100 на сто от стойността
обявление, съответно с покана), без да на договора
е налице основание по чл. 84 и 90 ЗОП
или по чл. 53 НВМОП;

Обявлението за обществена поръчка, 25 на сто от стойноствъзлагана по реда на ЗОП, не съдържа та на договора. В закритериите (показателите) за възлагане. висимост от тежестта
на нарушението този
процент може да бъде
намален до 5 на сто.

–

На л и це е основа н ие за п ровеж да не
на процедура на договаряне по чл. 90,
ал. 1, т. 8 ЗОП или по чл. 53, ал. 1, т. 10
НВМОП, но не е спазено изискването
общата с т ой нос т на доп ъ л н и т ел н и я
договор да е не повече от 50 на сто от
стойността на основния договор;

100 на сто от стойността
на надвишението над 50
на сто от стойността на
основния договор

–

Не са спазени изискванията за прилагане
на договаряне по чл. 90, ал. 1, т. 8 ЗОП
или по чл. 53, ал. 1, т. 10 НВМОП, независимо дали е надвишен или не определеният праг от 50 на сто от стойността
на основния договор.

За нередности, произтичащи от нарушения
на ЗОП – 100 на сто от
стойността на допълнителния договор.
За нер ед но с т и, п р о изтичащи от нарушения на НВМОП, този
процент може да бъде
намален до 25 на сто
(в случай че не е надви шен оп ределен и я т
праг от 50 на сто от
стойността на основния
договор).

Неправилно прилагане на –
нормативен акт при избор
на процедура или неправилно прилагане на режим по –
НВМОП

Провеждане на процедура по НВМОП 100 на сто от стойността
на договора
вместо по ЗОП;

–

Сключване на договор, без да се събират 100 на сто от стойността
оферти при наличие на основания за съ- на договора
биране на оферти.

Събиране на оферти вместо провеждане 100 на сто от стойността
на договора
на процедура по НВМОП;

С Т Р.
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В документацията за участие –
в процедурата за възлагане
на обществена поръчка не
са посочени критериите за
подбор, когато възложителят
определя такива (минимални
изисквания за икономическото и финансовото състояние
на кандидата, както и изискванията за техническите
възможности и/или квалификаци ята на кандидата),
както и избраният критерий
за оценка, показателите и
методиката за определяне
н а ко м п лекс н ат а оц ен к а
на офертата, при критерий
икономически най-изгодна
оферта

В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка,
включително в обявлението като част от
документацията:
 Не са посочени критериите за подбор, 100 на сто от стойността
които са приложени в оценителния на договора
процес;

–

В обявлението или в техническата специ- 25 на сто от стойностфикация не са посочени всички критерии та на договора. Този
процент може да бъде
за подбор/критерии за възлагане.
намален до 10 на сто
или 5 на сто в зависимост от тежестта на
нарушението.





Не е посочен критерият за оценка и/ 100 на сто от стойността
или липсва методика за определяне на договора
на комплексната оценка;
Използван е критерий за подбор като 25 на сто от стойностпоказател за оценка в методиката.
та на договора. Този
процент може да бъде
намален до 10 на сто
или 5 на сто в зависимост от тежестта на
нарушението.

6.

Неправомерно прилагане на –
избрания критерий за оценка
или методиката за оценка на
офертите

При провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка не е приложен избраният критерий за оценка,
показателите, относителната им тежест и
методиката за определяне на комплексната
оценка на офертата, в случай че избраният
критерий е икономически най-изгодна
оферта, което е довело до манипулиране
на комплексната оценка на кандидатите
и избора на изпълнител.

25 на сто от стойността на договора. Този
процент може да бъде
намален до 10 на сто
или 5 на сто в зависимост от тежестта на
нарушението.

7.

Залагане в обявлението и/или – Необосновано определяне на дискримидокументацията за участие
национни условия за подбор в процедура
на дискриминационни услоза избор на изпълнител на обществената
вия за подбор в процедура
поръчка, които дават предимство на един от
за избор на изпълнител на
кандидатите в процедурата или ограничават
обществена поръчка
кръга на потенциалните участници в нея.
Примери:
(1) Залагане на конкретни технически характеристики на продукта с цел избирането
на конкретен кандидат в процедурата;
(2) Изискване за наличието на сертификат на
непопулярна сертификационна система;
(3) Необосновано посочване в Техническите
спецификации на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент,
тип, произход или производство, което
би довело до облагодетелстването или
елиминирането на определени лица или
стоки и по този начин до нарушаване
на принципите за лоялна конкуренция и
равнопоставено третиране на кандидатите;
(4) В документацията за участие в процедурата
е включен критерий за подбор, който не е
свързан със спецификата на предмета на
обществената поръчка и дава предимство
на един участник и ограничава необосновано конкуренцията.

За нередности, произтичащи от нарушения
на ЗОП – 25 на сто от
стойността на договора,
като в зависимост от
тежестта на нарушението този процент може
да бъде повишен до 100
на сто.
За нередности, произтичащи от нарушения на
НВМОП – 10 на сто от
стойността на договора,
като в зависимост от
тежестта на нарушението този процент може
да бъде намален до 5
на сто.
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Недостатъчна или дискрими- –
нираща дефиниция на обекта
на обществената поръчка

–
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Документацията за участие в процедурата
за възлагане на обществена поръчка съдържа недостатъчно описание на предмета
на поръчката, с цел да се даде предимство
на един от кандидатите, който е бил определен за изпълнител;

25 на сто от стойността
на договора, като този
процент може да бъде
намален до 10 на сто
или 5 на сто в зависимост от тежестта на
нарушението.
При постъпило искане не са дадени раз- 25 на сто от стойността
яснения или разясненията не са изпратени на договора, като този
процент може да бъде
до всички кандидати.
намален до 10 на сто
или 5 на сто в зависимост от тежестта на
нарушението.

Договаряне по време на про- –
цеду рата по възлагане на
обществена поръчка в нарушение на разпоредбите на
законодателството в областта
на обществените поръчки

Осъществен е неправомерен контакт с
участник в процедура, за която нормативно
не е предвидено провеждане на преговори за определяне клаузите на договора и
съдържанието на офертата, и е сключен
договор с кандидат, с който са водени
преговори;

25 на сто от стойността на договора. Този
процент може да бъде
намален до 10 на сто
или 5 на сто в зависимост от тежестта на
нарушението.

–

Обществената поръчка е възложена чрез
открита или ограничена процедура, но
възложителят е допуснал допълнително
представяне на липсващи документи с цел
да се изясни или допълни съдържанието
на офертата.

25 на сто от стойността на договора. Този
процент може да бъде
намален до 10 на сто
или 5 на сто в зависимост от тежестта на
нарушението.

10. Процедурни нарушения, до- –
пуснати от комисията за разглеждане, оценка и класиране
на оферти

Не всички членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите са подписали декларации за липса
на обстоятелства по чл. 35 от Закона за
обществените поръчки и чл. 19 от Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки при установена впоследствие
свързаност;
Възложителят не е предоставил копие
от протокола за работата на комисията
при наличие на регистрирано писмено
искане от участник в процедурата в нарушение на чл. 73, ал. 5 ЗОП, което е
нарушение на принципите на публичност
и прозрачност.

25 на сто от стойността
на договора

11. Намаляване на количеството –
или обема на договора

Договорът е сключен при спазване на изискванията на законодателството в областта
на обществените поръчки, но е последван
от намаление на количеството или обема
на договора, без стойността на договора
да бъде пропорционално намалена;

100 на сто от сумата,
коя т о п редс та вл я ва
стойността на намаленото количество или
обем, плюс 25 на сто
от сумата на крайното
количество или обем,
съгласно предмета на
договора.

–

Договорът е сключен при спазване на
изискванията на законодателството в
областта на обществените поръчки, но е
последван от намаление на количеството
или обема, като стойността на договора
е пропорционално намалена;

25 на сто от сумата, която представлява крайното количество или
обем, съгласно предмета на договора.

–

5 на сто от стойността
на договора
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–

Договорът е сключен при спазване на
изискванията на законодателството в
областта на обществените поръчки, но
поради възникването на обективни причини, например променена икономическа
обстановка, извънредни обстоятелства и
други, е последван от намаление на количеството или обема, като стойността му е
пропорционално намалена.
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10 на сто от сумата, коя
то представлява крайното количество или
обем, съгласно предмета на договора.

12. Нарушения при сключването –
на договора за обществена
поръчка

Променен е начинът (схемата) на плащане 2 на сто от стойността
в договора за обществена поръчка в срав- на договора.
нение със заложеното в документацията и
са договорени по-изгодни за изпълнителя
условия;

–

Удължен е срокът за изпълнение на до- 2 на сто от стойността
говора, без да бъде обезпечена валидна на договора.
гаранция за добро изпълнение в съответствие с удължения срок.

13. Нарушения при изменение –
на сключен договор

Изменения на сключен договор в наруше- 10 на сто от стойностние на чл. 43 от Закона за обществените та на договора, като в
зависимост от тежестта
поръчки
на нарушението този
процент може да бъде
намален до 5 на сто.

14. Сключване на договор в на- –
рушение на чл. 41, ал. 2 ЗОП
или чл. 31, ал. 2 НВМОП

Договорът за обществена поръчка не
включва всички предложения от офертата на участника, които са били обект на
оценка и въз основа на които е определен
за изпълнител, или включва условия, различни от оферираните;

–

Сключване на договор за обществена по- 100 на сто от стойността
ръчка на стойност, по-висока от ценовата на надвишението.
оферта на изпълнителя.

15. Ск лючване на договор за Договорът за обществена поръчка е сключен с
обществена поръчка в нару- участник, определен за изпълнител, за който:
шение на чл. 42, ал. 1 ЗОП
или чл. 32, ал. 1 НВМОП
– Част от изискуемите по чл. 42, ал. 1 ЗОП/
чл. 32, ал. 1 НВМОП документи са представени след сключването на договора за
обществена поръчка, но от тях е видно,
че избраният изпълнител отговаря на
изискванията на възложителя;
–

25 на сто от стойността на договора, като в
зависимост от тежестта
на нарушението този
процент може да бъде
намален до 2 на сто.

5 на сто от стойността
на договора, като в зависимост от тежестта
на нарушението този
процент може да бъде
намален до 2 на сто.

Документите по чл. 42, ал. 1 ЗОП/чл. 32, 100 на сто от стойността
ал. 1 НВМОП не са представени или от тях на договора.
е видно, че кандидатът, с който е сключен
договор, не отговаря на изискванията.

16. Сключване на нищожен до- Договор, който е сключен:
говор за обществена поръчка – преди изтичане на 10-дневния срок за 100 на сто от стойността
с изключение на случаите,
обжалване на решението за определяне на договора
които предвижда ЗОП
на изпълнител;
–

преди влизане в сила на определението по 100 на сто от стойността
искането за налагане на временна мярка и на договора
при установено нарушение на процедурата
за възлагане на обществена поръчка;

–

без да се провежда процедура за възлагане 100 на сто от стойността
на обществена поръчка въпреки изисква- на договора
нията на закона;
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при наличие на конфликт на интереси 100 на сто от стойността
между членовете на комисията и/или въз- на договора
ложителя и кандидата, с който е сключен
договор.

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2

Нередности, произтичащи от нарушения на изискванията на Постановление № 55 на Министерския
съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти
на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз,
Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство
В случаите, когато проведената процедура за определяне на изпълнител е под стойностните прагове,
определени с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от Директива 2004/17/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г., относно координирането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и чл. 78 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени
поръчки за строителство, услуги и доставки, следва да бъде приложена финансова корекция в размер 50
на сто от определения препоръчителен размер за съответната категория нередност от това приложение.
№
по
ред

Категория
нередност

Описание на нередността

Препоръчителен размер на
финансовата корекция (процент
от стойността на
договора)

1

2

3

4

Договорът е бил сключен, без да бъдат спазени изискванията на постановлението по отношение на публичността,
определени в чл. 14, ал. 2, където за процедурите по
чл. 7, т. 1 и 2 е предвидено публикуване на обява наймалко в един национален ежедневник; не съществува
никаква форма на публичност;
– Договорът е бил сключен, без да бъдат спазени всички
изисквания на постановлението по отношение на публичността, т.е. наличие на известна публичност.
Примери:
(1) Наличие на публикувана обява, която не е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2; обявата е публикувана в национален ежедневник, но не е изпратена за
публикуване на интернет страницата на управляващия
орган или обратното.
(2) Наличие на публикувана обява на интернет страницата
на бенефициента, като датата на публикуване на обявата
е по-ранна от датата на публикуването є в националния/
националните ежедневник/ежедневници
– Наличие на публикувана обява, която не е в съответствие
с изискванията на чл. 14, ал. 3, т. 1, 2 и 3.
Примери:
(1) Публикувана е обява в национален ежедневник, но тя
не съдържа всички данни за бенефициента, посочени в
чл. 14, ал. 3, т. 1.
(2) Не са посочени обектът и видът на процедурата за
определяне на изпълнител и номерът на договора за
безвъзмездна помощ съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2.
(3) Не е посочен адрес, на който могат да бъдат получени
пояснителен документ и документацията за провежданата
процедура, съгласно чл. 14, ал. 3, т. 3.

100 на сто от стойност та на договора

1.

Неспазване на про- –
цедурите за публичност

–

25 на сто от стойността на договора, като в зависимост от тежестта
на нарушението
този процент
може да бъде намален до 10 на сто

10 на сто от стойност та на договора

Не е посочена информация за място, дата и час, до 25 на сто от стойкойто могат да се подават оферти, при открит избор или ност та на догозаявления при процедура на договаряне с пояснителен вора
документ съгласно чл. 14, ал. 3, т. 4.
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Сключване на до- –
говор с изп ъ лнител без осигуряване
на конкуренция за
допълнителни услуги, строителство
и ли доставк и извън предвидените
в постановлението
случаи

Основният договор е бил сключен при спазване на
изискванията на постановлението, но е последван от
договор за допълнителна услуга, строителство или
доставки, без да са били спазени изискванията на
чл. 57, ал. 1, т. 2 от постановлението, но не е надвишен
заложеният праг от 50 на сто от стойността на основния
договор.

25 на сто от стойността на допълн и т е л н и я дог о вор.
В случай че е надвишен заложеният праг от 50 на
сто от стойността
на основния договор, размерът
на фи на нсовата
корекция е 25 на
сто от стойността
на доп ъ л н и т елния договор плюс
100 на сто от стойността на надвишението над 50 на
сто от стойността
на основния договор.

–

Основният договор е бил сключен при спазване на
изискванията на постановлението, последван от един
или повече договори за допълнителни услуги, строителство или доставки, за които са спазени изискванията на
чл. 57, ал. 1, т. 2, но не е спазено изискването общата
стойност на допълнителния договор да е не повече от
50 на сто от стойността на основния договор.

100 на сто от стойността на надвишението над 50 на
сто от стойността
на основния договор.

В документацията
за участие в процедурата за определяне на изпълнител не
са посочени избраният критерий за
оценка, показателите и методиката
за оп редел яне на
комплексната оценка на офертата при
критерий икономически най-изгодна
оферта

В документацията за участие в процедурата за определяне
на изпълнител:
– Не са посочени критериите за подбор, които са прило- 100 на сто от стойност та на догожени в оценителния процес;
вора
– Не е посочен избраният критерий за оценка и/или 100 на сто от стойност та на доголипсва методика за оценка;
вора
–

Методиката не съдържа достатъчни указания, което води 25 на сто от стойдо невъзможност за извършване на оценка на кандида- ност та на доготите или до манипулиране на комплексната оценка на вора
кандидатите;

Осъществена е промяна в методиката за оценка на етап 25 на сто от стойност та на догонабиране на оферти.
вора
В обявлението или в техническата спецификация не са 25 на сто от стойпосочени всички критерии за подбор/критерии за възлагане. ността на договора. Този процент
може да бъде нама лен до 10 на
сто или 5 на сто
в зависимост от
тежестта на нарушението.
–

4.

Неправомерно при- –
лагане на методиката за оценка на
офертите

При избора на изпълнител не са били приложени избраният критерий за оценка, показателите, относителната
им тежест и методиката за определяне на комплексната
оценка на офертата, в случай че избраният критерий е
икономически най-изгодна оферта, което е довело до
манипулиране на комплексната оценка на кандидатите
и избора на изпълнител.

25 на сто от
стойност та на
д о г о в о р а . То з и
процент може
да бъде намален
до 10 на сто или
5 на сто в зависимост от тежестта
на нарушението.
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5.

Залагане на дискри- – Необосновано определяне на дискриминационни условия
минационни критеза избор на изпълнител, които дават предимство на един
рии или правила за
от кандидатите или ограничават кръга на потенциалните
подбор на кандидаучастници.
тите в пояснител- Примери:
ния документ
(1) Залагане на конкретни технически характеристики на
продукта с цел избирането на конкретен кандидат в
процедурата.
(2) Изискване за наличието на сертификат на непопулярна
сертификационна система.
(3) Необосновано посочване в техническите спецификации на конкретен модел, източник, процес, търговска
марка, патент, тип, произход или производство, което
би довело до облагодетелстването или елиминирането
на определени лица или стоки извън определените в
закона случаи.
(4) В документацията за участие в процедурата са включени минимални изисквания към кандидатите, които не
са свързани със спецификата на обекта на поръчката
и дават предимство на един участник и ограничават
необосновано конкуренцията.

10 на сто от стойността на договора, като в зависимост от сериозност та на нарушението може да
бъде увеличен до
100 на сто.

6.

Недостатъчна или –
д ис к ри м и н и р а щ а
дефиниция на предмета на поръчката

Документацията за участие в процедурата съдържа недостатъчно описание или дискриминираща дефиниция
на предмета на поръчката с цел да се даде предимство
на един от кандидатите, който е бил определен за изпълнител.

25 на сто от стойност та на договора, като този
процент може да
бъде намален до
10 на сто или 5
на сто в зависимост от тежестта
на нарушението.

7.

Неправомерно до- –
говаряне по време
на провеждане на
процедурата по възлагане чрез открит
избор

Процедурата за избор на изпълнител е проведена чрез
открит избор, но бенефициентът е преговарял неправомерно с участниците за постигане на договорености,
които са довели до избирането на един от кандидатите,
и е сключен договор с кандидата, с който са водени
преговори.

25 на сто от стойността на договора. Този процент
може да бъде нама лен до 10 на
сто или 5 на сто
в зависимост от
тежестта на нарушението.

–

Процедурата за избор на изпълнител е проведена чрез
открит избор, но бенефициентът е допуснал допълнително представяне на липсващи документи с цел да се
изясни или допълни съдържанието на офертата.

25 на сто от
стойност та на
д о г о в о р а . То з и
процент може
да бъде намален
до 10 на сто или
5 на сто в зависимост от тежестта
на нарушението.

Намаляване на ко- –
личеството или обема на договора

Договорът е сключен при спазване на изискванията
на постановлението, но е последван от намаление на
количеството или обема на договора, без стойността на
договора да бъде пропорционално намалена.

100 на сто от сумата, която представ
лява стойността
на нама леното
коли чест во и ли
обема, п люс 25
на сто от сумата
на крайното количество или обем,
съгласно предмета на договора.

8.
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–

Договорът е сключен при спазване на изискванията на
законодателството в областта на обществените поръчки, но е последван от намаляване на количеството или
обема, като стойността на договора е пропорционално
намалена.

25 на сто от сумата,
която представ
л ява крайното
коли чест во и ли
обем, съгласно
предмета на договора.

–

Договорът е сключен при спазване на изискванията на
постановлението, но поради възникването на обективни
причини, например променена икономическа обстановка, извънредни обстоятелства и други, е последван от
намаление на количеството или обема, като стойността
му е пропорционално намалена.

10 на сто от сумата,
която представлява крайното количество или обем,
съгласно предмета
на договора.

–

Договорът включва и допълнителни дейности извън 10 0 н а с т о о т
обхвата на проектното предложение, одобрено за фи- с т о й н о с т т а н а
допълнителните
нансиране по ОП.
дей нос т и извън
обхвата на проектното предложение.

Неправилен избор –
на процедура или
неправилно прилагане на реда на постановлението
–

Неправилен избор на процедура по Постановление 100 на сто от стой№ 55 на Министерския съвет от 2007 г. Проведена е ност та на договора
друг вид процедура.

–

Представени са документи с невярно съдържание или 100 на сто от стойподправени документи за липса на обстоятелства по ност та на догочл. 31, ал. 1 и 2 от Постановление № 55 на Министер- вора
ския съвет от 2007 г.

–

Част от изискуемите по чл. 31, ал. 4 от Постановление
№ 55 на Министерския съвет от 2007 г. документи са
представени след сключване на договора за изпълнение,
но от тях е видно, че избраният изпълнител отговаря на
изискванията на възложителя.

–

Не са представени документите по чл. 31, ал. 4 от Пос 100 на сто от стойтановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. или ност та на догоот тях е видно, че са налице пречки кандидатът да бъде вора
определен за изпълнител на договора.

–

Установено е наличието на конфликт на интереси между 100 на сто от стойкандидата, с който е сключен договор, и членовете на ност та на договора
оценителната комисия/възложителя.

–

Допусната е до оценка оферта, която е подадена след 100 на сто от стойсрока на набиране на оферти, и с кандидата е сключен ност та на договора
договор.

Разделяне предмета на процедурата с цел избягване про- 10 0 н а с т о о т
веждането на предвидена в постановлението процедура. с т о й н о с т т а н а
договора

5 на сто от стойността на договора, като в зависимост от тежестта
на нарушението
този процент
може да бъде намален до 2 на сто.

10.

Процедурни нару- Не всички членове на комисията са подписали деклара- 10 на сто от стойшени я, допуснати ции за липса на обстоятелства по чл. 21, ал. 1 и 2 при ност та на догоо т ко м и с и я т а з а установена впоследствие свързаност.
вора
разглеждане, оценка и класиране на
оферти

11.

Изменени условия Променен е начинът (схемата) на плащане в договора за 2 на сто от стойна сключен договор изпълнение в сравнение със заложеното в документацията ност та на догос избран изпълнител и са договорени по-изгодни за изпълнителя условия.
вора

5699
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 19
от 22 юни 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Педиатрия“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава
медицинският стандарт „Педиатрия“ съгласно
приложението.
(2) С медицинския стандарт по ал. 1 се
определят минимални изисквания към лечебните заведения, които извършват дейности по
педиатрия.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите на
управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани
от лечебните заведения, не могат да съдържат
разпоредби, които определят по-ниско качество
на осъществяваната дейност по педиатрия от
установеното с изискванията на тази наредба.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ПЕДИАТРИЯ“
1. Основна характеристика на медицинска
специалност педиатрия.
1.1. Дефиниция, основни цели и задачи.
1.1.1. Педиатрията е интегрална медицинска
специалност, обект на която са децата от 0 до
18-годишна възраст.
1.1.2. Основна цел на педиатрията е съхраняване
и/или подобряване здравето на детето.
1.1.3. Основни задачи са:
1.1.3.1. проследяване физическото и нервнопсихическото развитие на детето;
1.1.3.2. първичната и вторичната профилактика
на детските заболявания и промоция на здравето;
1.1.3.3. диагнозата и лечението на заболяванията
в детската възраст.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

1.1.4. В извънболничната помощ наблюдението и лечението на децата до 18-годишна възраст
включително се осъществява от общопрактикуващ
лекар и специалист педиатър. Препоръчително е
наблюдението и лечението на децата до 18-годишна
възраст да се осъществява от общопрактикуващ
лекар, който има и призната специалност по
педиатрия.
1.2. Медицински дейности в областта на педиатрията.
1.2.1. Профилактични дейности:
1.2.1.1. връзка с лекаря, наблюдавал протичането на бременността и антенаталното развитие
на детето;
1.2.1.2. наблюдение и оценка на физическото и
нервно-психическото развитие на детето;
1.2.1.3. даване указания за рационално хранене,
наблюдение и оценка за тяхното изпълнение;
1.2.1.4. повишаване на защитните сили на организма на детето чрез:
а) следене за правилния хигиенен режим на
отглеждане;
б) даване на съвети за провеждане на закалителни процедури;
в) даване на указания за провеждане на препоръчителни имунизации;
1.2.1.5. провеждане на профилактичните програми, предвидени в нормативните актове;
1.2.2. Диагностично-лечебни дейности:
1.2.2.1. диагноза и лечение на спешните състояния;
1.2.2.2. диагноза и лечение на острите заболявания, като при хирургични, ортопедични, очни,
УНГ, психиатрични, гинекологични заболявания – оказване на първа помощ при необходимост
и след това насочване към съответен специалист;
1.2.2.3. диагноза, лечение и рехабилитация
на хроничните заболявания (с изключение на
хирургичните, ортопедичните, очните, ото-рино-ларингологичните, гинекологичните и психиатричните);
1.2.2.4. проследяване в реконвалесцентен период на деца, прекарали остри тежки заболявания;
1.2.2.5. диспансеризация на децата с хронични
заболявания към съответен специалист съгласно
действащата нормативна уредба;
1.2.2.6. диагноза и при необходимост лечение
на състояния, които са отклонения от нормата,
но не са заболявания.
1.2.3. Дейностите, свързани с оказване на консултативна помощ:
1.2.3.1. оценка на дейности в областта на педиатрията;
1.2.3.2. оказване на консултативна помощ при
неясни, тежки и сложно протичащи случаи на
заболяване;
1.2.3.3. даване на конкретни препоръки за
подобряване на работата.
1.2.4. Медицинска експертиза:
1.2.4.1. на функционалните възможности на
детския организъм във връзка с оценка на възможността за социална адаптация;
1.2.4.2. във връзка с насочване за рехабилитационно и санаториално лечение;
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1.2.4.3. на здравното състояние във връзка с
постъпване на детето в детско или образователно
заведение;
1.2.4.4. на здравното състояние във връзка с
осиновяване на дете;
1.2.4.5. на проведените профилактични, диагностично-лечебни и рехабилитационни дейности във
връзка с подадени жалби при обслужване на деца;
1.2.4.6. за целесъобразността на включване на
деца в клинични, научни и друг вид проучвания.
1.2.5. Медико-социални дейности:
1.2.5.1. оценка от здравна гледна точка на
средата, в която се отглеждат децата;
1.2.5.2. осъществяване на връзки с държавни
органи и неправителствени организации с цел:
а) подобряване условията на живот на децата;
б) определени здравни мероприятия в областта
на опазване на детското здраве.
1.3. Дефиниране на ключовите елементи на
профилактичния и диагностично-лечебния процес
в областта на педиатрията.
1.3.1. Анамнеза.
1.3.2. Физикален статус, включващ оценка на
физическото и нервно-психическото развитие.
1.3.3. Назначаване на лабораторни изследвания – съобразно работната диагноза се определя
и обемът на назначените изследвания – хематологични, биохимични, микробиологични, паразитологични, серологични, имунологични, вирусологични,
хормонални, генетични и др.
1.3.4. Назначаване на образни изследвания – рентгенологични, ултразвукови, КАТ, ЯМР
и др.
1.3.5. Електрофизиологични – ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ
и др.
1.3.6. Консултация с други специалисти.
1.3.7. Интерпретация на получените резултати
с цел уточняване на диагнозата.
1.3.8. Изготвяне на лечебен план.
1.3.9. Контролни прегледи с цел проследяване
състоянието на детето и ефекта от приложеното
лечение.
1.3.10. Насочване към физиотерапевтични и/
или рехабилитационни процедури, както и към
санаторно-курортно лечение.
1.3.11. Експертиза на функционалните възможности и насочване към ДЕЛК.
1.3.12. Оказване на спешна медицинска помощ
при животозастрашаващи състояния и хоспитализация при необходимост.
1.3.13. Домашни посещения при влошаване
на състоянието на болни деца, при поискване от
родителите или по преценка на лекаря. За тази
дейност педиатърът заделя часове, които са оповестени в графика за работното му време.
1.3.14. Диспансерна дейност.
Всички деца с хронични заболявания се диспансеризират от съответен специалист съобразно
действащата нормативна уредба. Продължителността на диспансеризацията, периодичността на
прегледите, необходимите изследвания и консултации с други специалисти са определени съгласно
действащите нормативни разпоредби.
1.3.15. Профилактична и промоционална дейност.
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Осъществява се от общопрактикуващ лекар
или специалист педиатър.
Профилактичните прегледи на децата се извършват с честота съобразно възрастта, както следва:
Възраст
на детето

Честота на прегледа

До 28-ия
ден от
раждането

детето се посещава от лекар в
първите 24 часа и между 14-ия и
20-ия ден след изписването му от
родилното отделение

До една
година

ежемесечно

От една до четири пъти годишно – на всеки
две години три месеца
От две до
седем години

два пъти годишно – на всеки шест
месеца

От седем
до осемнадесет
години

един път годишно

Видът и обхватът на профилактичния преглед
са с минимален обем съобразно действащата
нормативна уредба.
Когато в листата на общопрактикуващия лекар
има записани деца до 18-годишна възраст, но той
няма специалност по педиатрия, следва периодично да ги консултира със специалист педиатър,
както следва:
а) при деца до едногодишна възраст – 4 пъти
годишно;
б) при деца през втората и третата година – 2
пъти годишно;
в) при деца от предучилищна възраст – 1 път
годишно.
В рамките на профилактичната и промоционалната дейност общопрактикуващият лекар или
специалистът педиатър проследява физическото
и нервно-психическото развитие на детето, като:
а) дава необходимата информация на майките
за рационално хранене на кърмачето и полага
всички необходими грижи за изключително кърмене през първите шест месеца и максимално
продължително естествено хранене; дава съвети
за правилното захранване и реда на въвеждане на
храните в кърмаческия период; при кърмачета на
смесено и изкуствено хранене убеждава майките
да използват адаптираните млека;
б) дава указания за правилния хигиенен режим
за отглеждане на детето и закаляването му;
в) провежда профилактика и лечение на рахита.
1.4. Интердисциплинарни контакти.
При провеждане на промоция, профилактика,
диагностика, лечение и рехабилитация на деца
лекарите си сътрудничат при необходимост с колеги с други специалности. В определени случаи
дейностите се осъществяват съвместно с други
немедицински специалисти – психолози, социални
работници, инженерни специалисти, прокурори,
служители на МВР и др.
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2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществяват дейности по
педиатрия.
Педиатричната помощ се осъществява в лечебни заведения за извънболнична и болнична
медицинска помощ и домове за медико-социални
грижи за деца.
2.1. Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ.
2.1.1. Кабинет по педиатрия – може да е само
стоятелен или в структурата на лечебно заведение
за специализирана извънболнична медицинска
помощ и задължително включва:
а) лекарски кабинет с площ най-малко 12 м2;
б) кабинет за профилактични прегледи с площ
най-малко 12 м2;
в) манипулационна с площ най-малко 9 м2;
г) сервизни помещения – чакалня, санитарен
възел.
Манипулационната, кабинетът за профилактични прегледи и сервизните помещения могат да са
общи за няколко педиатрични кабинета, разкрити в
една сграда и при спазени архитектурно-строителни
нормативи. По изключение за профилактичните
прегледи може да се използва лекарският кабинет,
но в часове или дни, в които не се преглеждат
болни. В тези случаи се определят сутрешни и
следобедни часове за профилактични прегледи.
2.1.1.1. Обзавеждане на лекарския кабинет:
мивка с течаща топла и студена вода; медицинска
кушетка и плот за преглед на деца в кърмаческа
възраст; теглилка, ръстомер, мек шивашки метър, сфингоманометър с маншети за различни
възрастови групи, неврологично чукче, шпатули,
термометър; лекарско бюро с локално осветление; столове за лекаря и посетителите; офис
техника – телефон, компютърна конфигурация с
принтер и интернет връзка; шкаф за медицинската
документация, медицински документи (амбулаторен журнал, рецепти, бланки за назначаване на
лабораторни и образни изследвания, направления
за консултации с други специалисти и направления
за хоспитализация).
2.1.1.2. Обзавеждане на кабинета за профилактични прегледи: бюро за лекаря и медицинската
сестра, столове; разделни плотове за обслужване
на кърмачетата; теглилка и ръстомер за кърмачета и по-големи деца, мек шивашки метър
(измерване на обиколката на главата, гърдите
и корема); шкаф за медицинската документация; офис техника – телефон и препоръчително
компютърна конфигурация с принтер и интернет
връзка. При достатъчна площ е препоръчително
обособяването на кът за здравно-просветна дейност за майките – брошури за популяризиране на
изключителното кърмене и правилно хранене на
кърмачетата и децата от ранна детска възраст, за
закаляване, имунопрофилактика и други.
2.1.1.3. Обзавеждане на манипулационната:
мивка с течаща топла и студена вода; медицинска
кушетка и разделни плотове за осъществяване на
манипулации при кърмачета и по-големи деца;
столове; спешен шкаф с лекарствени продукти
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(медикаменти и инфузионни разтвори) и медицински изделия (спринцовки, превързочни материали,
игли и др.), бъбрековидно легенче и др. съгласно
списък, утвърден от управителя на лечебното
заведение; необходими пособия за взимане на
кръв и материал за микробиологично изследване
(игли, игли тип „бътерфлай“, вакутейнери, абукати,
стерилни шишета и тампони); набор за първична
ресуситация („Амбу“); мек шивашки метър; апарат
за измерване на артериално налягане с маншети за
различни възрастови групи; хладилник (съхранение
на биопродукти, серуми, ваксини и др.);
В зависимост от организацията на медицинската
дейност в лечебното заведение, в което е разкрит
специализиран педиатричен кабинет, медицинска
апаратура, като ехограф, ехокардиограф, електроенцефалограф и др. могат да се ползват по график
от няколко специалисти от различни специалности,
включително и непедиатрични.
Независимо от профила на кабинета се осигуряват функционални връзки за осъществяване
при необходимост на изследвания в областта на
образната диагностика (скенер, ядреномагнитен
резонанс) и др.
2.2. Звена в лечебно заведение за болнична помощ,
в които се осъществяват дейности по педиатрия.
2.2.1. Приемно-консултативен кабинет в диагностично-консултативен блок, оборудван съгласно
т. 2.1.1 от раздела за извънболничната помощ за
консултации и планов прием.
2.2.2. Спешен кабинет за консултация, начално
лечение и прием на спешни пациенти.
2.2.3. Клиника/отделение по педиатрия:
2.2.3.1. приемен сектор със санитарен възел;
2.2.3.2. болнични стаи със самостоятелен санитарен възел:
а) за хоспитализация на деца от различни възрастови групи: до 2 г., от 3 до 13 г. и от 14 до 17 г.;
б) за две деца до 2-годишна възраст с майки
придружителки;
в) за самостоятелно настаняване на дете и
майка/придружител;
г) изолатор за дете с майка придружител със
самостоятелен санитарен възел;
2.2.3.3. една или повече манипулационни;
2.2.3.4. занималня с играчки, съобразени с
възрастовите особености на децата;
2.2.3.5. столова;
2.2.3.6. складови помещения за хигиенни материали и медицински изделия;
2.2.3.7. кабинети за:
а) началника на отделението/клиниката;
б) лекарите;
в) старшата сестра;
г) специалистите по здравни грижи;
2.2.3.8. гардероб за персонала (в случай, че
няма централен гардероб на лечебното заведение);
2.2.3.9. санитарни възли: за персонала (в случай, че не са предвидени индивидуални санитарни
възли към всяко помещение).
2.2.3.10. работно място на медицинския секретар,
където се съхранява и текущият архив;
2.2.3.11. семинарна зала.
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2.3. Обзавеждане на клиника/отделение по педиатрия.
2.3.1. Болнични легла: за деца до 2 г.; за деца
от 3 до 13 г.; за деца от 14 до 17 г.; легла за интензивно лечение, адаптирани за различни възрастови
групи, кувьози.
2.3.2. Болнични мебели и оборудване: прикреватни шкафчета, маси, столове с различен
стандарт в зависимост от възрастта; кушетки,
маси за прегледи, ръстомер и теглилка; шкафове
за лекарства, медицински изделия и др.; колички
за визитация; колички за храна; колесни столове;
носилки на колела.
2.4. Взаимодействие на педиатричните клиники/
отделения и останалите структури на лечебните
заведения.
2.4.1. Кабинетите и клиниките/отделенията по
педиатрия се разполагат териториално в лесна
функционална връзка с останалите структури на
лечебното заведение.
2.4.2. В детските отделения и клиники се приемат пациенти до 18-годишна възраст, както и
новородени след изписването им от структурата
по неонатология.
3. Професионална дейност.
3.1. Дейност на лекаря с призната специалност
по педиатрия и на медицинската сестра в педиатричния кабинет.
3.1.1. Специалистът педиатър извършва прегледа, поставя диагнозата, назначава и интерпретира
лабораторните и други изследвания, назначава
лечението, следи ефекта му чрез контролни прегледи на пациента до момента, в който детето
оздравее, бъде насочено към общопрактикуващия лекар, постъпи в болница или има промяна
на местожителството си. Прегледът завършва
с издаване на писмен документ „Медицинска
консултация“, в която се отразяват поставената
диагноза, направените изследвания и резултатите
от тях, назначеното лечение и ефекта от него,
необходимостта от допълнителни изследвания и
специализирани консултации.
3.1.2. Дейност на специалиста педиатър при
хоспитализация на пациент – снемане анамнеза
на заболяването, първична оценка на физическото
и нервно-психическото развитие, физикално изследване, поставяне на предварителна диагноза,
преценка необходимостта от стационарно лечение,
назначаване на съобразен с диагнозата параклиничен минимум, извършване на спешни манипулации, ако състоянието налага това, назначаване
на лечение, решаване въпроса за придружител на
болното дете.
3.1.3. Дейност на медицинската сестра в педиатричния кабинет.
Медицинската сестра подпомага педиатъра при
осъществяване на дейността му, подготвя пациента
за преглед, измерва телесна температура, тегло,
ръст, извършва подкожни, мускулни инжекции
и други манипулации, назначени от лекар. Отразява в документацията данните от прегледа и
изследванията.
3.2. Дейности на лекар, работещ в клиника/
отделение по педиатрия в лечебно заведение за
болнична помощ.
3.2.1. Снемане на анамнеза и физикален статус
на новородено, кърмаче и дете над 1 година.
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3.2.2. Определяне на гестационна възраст.
3.2.3. Извършване на антропометрични измервания и оценка на физическото развитие.
3.2.4. Оценка на психомоторното развитие и
определяне на необходимостта от консултация с
психолог.
3.2.5. Измерване на артериално налягане.
3.2.6. Определяне на кръвни групи и извършване
на кръвопреливане.
3.2.7. Снемане и оценка на ставен статус.
3.2.8. Снемане и оценка на неврологичен статус
на кърмаче и дете.
3.2.9. Преценка на необходимостта от консултация с други специалисти.
3.2.10. Назначаване и интерпретация на необходимите параклинични изследвания, съобразени
с диференциално-диагностичния план.
3.2.11. Правене на всички видове инжекции.
3.2.12. Вземане на венозна кръв и венозно
приложение на лекарства.
3.2.13. Поставяне на назогастрална и орогастрална сонда за стомашно и дуоденално сондиране.
3.2.14. Извършване на очистителна клизма.
3.2.15. Поставяне на газова тръба.
3.2.16. Парентерално и ентерално хранене.
3.2.17. Извършване и отчитане пробата на
Манту.
3.2.18. Мониторен контрол.
3.2.19. Извършване и разчитане на ЕКГ.
3.2.20. Определяне диетичния режим на бол
ното дете.
3.2.21. Лумбална пункция.
3.2.22. Катетеризация на пикочен мехур.
3.2.23. Вземане проба за микробилогично изследване от биологичен материал.
3.2.24. Изготвяне на родословно дърво (генеалогичен статус) при съмнение за наследствено
заболяване.
3.2.25. Шиниране на счупен крайник.
3.2.26. Разчитане на стандартни рентгенографии.
3.2.27. Интерпретация на резултатите от КАС,
изчисляване на нуждите от течности и електролити
и назначаване на необходимата парентерална рехидратационна терапия – заместваща и поддържаща.
3.2.28. Извършване на плеврална пункция.
3.2.29. Извършване на предна носна тампонада.
3.2.30. Ежедневен преглед на пациента от
лекуващия лекар и най-малко два прегледа от
началника на отделението – при приемане и при
изписване, а при необходимост и по-често.
3.2.31. Разясняване на родителите на същественото от диагностично-лечебния процес.
3.2.32. Попълване на съответната медицинска
документация – информирано съгласие.
3.2.33. Отразяване в историята на заболяване
динамиката на заболяването, извършените диагностични процедури и назначеното лечение.
3.2.34. Медицинска експертиза.
3.2.35. Контрол за изпълнение на назначенията
от страна на останалия медицински и немедицински персонал.
3.3. Професионална дейност на старша медицинска сестра в клиника/отделение по педиатрия.
Старша медицинска сестра може да бъде лице с
образователно-квалификационна степен бакалавър
или магистър по специалността „Управление на
здравните грижи“.
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Основните дейности на старшата медицинска
сестра съответстват на утвърдените в лечебното
заведение длъжностни характеристики за съответната длъжност, които задължително трябва да
включват следните елементи:
3.3.1. Организира работата на медицински
сестри в отделението, като:
3.3.1.1. следи за реда, дисциплината и чистотата
в отделението;
3.3.1.2. изготвя месечния график за работа на
медицинските сестри и санитарите;
3.3.1.3. отчита изработеното през месеца време;
3.3.1.4. разпределя децата, за които отговаря, и
които обслужва всяка медицинска сестра;
3.3.1.5. размества средния и младшия персонал
при необходимост.
3.3.2. Обезпечава нормални условия за провеждане на качествена диагностично-лечебна
дейност, като:
3.3.2.1. осигурява необходимите медицински и
санитарно-хигиенни материали;
3.3.2.2. следи за спазване на вътрешния ред в
отделението и за лечебно-охранителния режим;
3.3.2.3. помага при извършване на по-сложни
диагностични и терапевтични манипулации;
3.3.2.4. контролира недопускането на ВБИ и
следи за спазване предписанията на органите на
държавния здравен контрол;
3.3.2.5. отговаря за разпределянето на храната
на болните;
3.3.2.6. организира доставянето на изписаните
лекарствени продукти от болничната аптека;
3.3.2.7. отговаря за съхранението на имуществото, консумативите и хигиенните материали
в отделението;
3.3.2.8. отговаря за съхранението на медицинската документация;
3.3.2.9. отговаря за качеството на предоставените здравни грижи в отделението.
3.3.3. Организира поддържането и повишаването
на квалификацията на медицински сестри.
3.3.4. Организира и контролира работата на
санитарите.
3.4. Професионална дейност на медицинска сестра
в клиника/отделение по педиатрия.
Медицинските сестри следва да са в съотношение най-малко 1.5 сестринска длъжност към 1
лекарска длъжност. Оптималното съотношение е
2 към 1. При относителен дял на кърмаческите
легла, по-голям от 25 %, задължителното минимално съотношение е 1 към 1.75.
Всеки десет легла в структурата по педиатрия
следва да са обезпечени с най-малко две медицински сестри на сутрешна редовна смяна.
Основните дейности на медицинската сестра
съответстват на утвърдените в лечебното заведение длъжностни характеристики за съответната
длъжност, които задължително трябва да включват
следните елементи:
3.4.1. извършва необходимата при приемане
санитарна обработка на пациента и го запознава
с неговите права и вътрешния ред на лечебното
заведение;
3.4.2. извършва назначените сестрински манипулации (диагностични и терапевтични);
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3.4.3. осъществява наблюдение на пациента и
своевременно докладва на лекуващ или дежурен
лекар за съществени изменения в състоянието
му; при пациенти с тежко състояние осъществява
непрекъснато наблюдение;
3.4.4. осъществява непосредствените грижи
за пациенти, които са неподвижни или не могат
да се придвижват самостоятелно, и обезпечава
всички болни, които обслужва с необходимите
санитарно-хигиенни материали;
3.4.5. следи за показателите на монитори и друга
апаратура, отчитаща състоянието на пациента, и
докладва на лекаря незабавно при резки изменения;
3.4.6. участва във визитациите;
3.4.7. следи за нежелателни реакции след
извършване на процедури и приемане на лекарствени продукти;
3.4.8. разяснява на родителите и на по-големите
деца извършването на по-сложните диагностични
и терапевтични сестрински манипулации;
3.4.9. осигурява придвижването на пациентите,
които обслужва, до диагностичните и терапевтичните звена извън територията на отделението;
3.4.10. подпомага лекаря при извършване на
диагностични и терапевтични манипулации, като
подготвя необходимите инструменти и консумативи
и го подпомага при необходимост при тяхното
осъществяване;
3.4.11. контролира работата на санитарите при
поддържане на необходимите хигиенни условия;
3.4.12. следи за недопускане на външни лица в
болничните стаи и за провеждане на свиждането
съгласно утвърдените правила;
3.4.13. подпомага лекуващия лекар при воденето
и съхраняването на медицинската документация;
3.4.14. участва при изписването на пациента от
болницата или превеждането му в друго отделение
или лечебно заведение.
3.5. Показатели за оценка на дейността в педиатрията.
3.5.1. Качеството на педиатричната помощ в
амбулаториите за специализирана медицинска
помощ се осигурява чрез ефективна диагностичнолечебна дейност, наблюдение и диспансеризация,
своевременна първична и вторична профилактика.
Показатели за оценка на дейността в извънболничната помощ:
3.5.1.1. продължителност на първичен преглед – не е по-малко от 20 минути;
3.5.1.2. извършване на профилактични прегледи
в честота съгласно действащата нормативна уредба;
3.5.1.3. пълно обхващане на подлежащите на
диспансеризация хронично-болни деца;
3.5.1.4. броят на диспансеризираните деца в
компенсирано състояние да бъде по-висок или
равен на този от предходната година;
3.5.1.5. удовлетвореност на пациентите от
оказаната медицинска помощ, изследвано чрез
анонимни анкети.
3.5.2. Показатели за оценка на дейността в
болничната помощ:
3.5.2.1. използваемост на легловия фонд – оптимално 80 % (допустими отклонения ± 10 %);
3.5.2.2. своевременно изпълнение на поискани
педиатрични консултации в рамките на болничното заведение;
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3.5.2.3. пълно и точно водене на медицинската
документация;
3.5.2.4. липса на усложнения, получени от диагностично-лечебната дейност;
3.5.2.5. низходяща тенденция в нивото на
вътреболнични инфекции;
3.5.2.6. липса на параклинична и лекарствена
полипрагмазия;
3.5.2.7. висок процент (най-малко 90 %) на
пациенти, изписани оздравели или с подобрение;
3.5.2.8. липса на обосновани оплаквания от
пациенти;
3.5.2.9. удовлетвореност на пациентите от оказаната медицинска помощ.
4. Нива на компетентност на структурите
(клиники/отделения) по педиатрия в лечебните
заведения за болнична помощ.
4.1. Първо ниво на компетентност.
В структурите (клиники/отделения) от първо
ниво работят най-малко трима лекари, от които
най-малко двама със специалност по педиатрия.
Структурата има най-малко 380 преминали пациенти годишно на всеки 10 легла.
4.1.1. В структурите от първо ниво се извършва
лечение на остри, обострени и хронични вътрешни
заболявания, без комплицирано протичане и при
които не се предполагат инвазивни и интензивни
диагностични и терапевтични процедури. Приемат
се и се лекуват всички остри детски заболявания
и спешни състояния до овладяването им съгласно
кадровите и апаратурните възможности и изискването за добра лекарска практика.
4.1.2. В структурите от първо ниво се извършват:
4.1.2.1. необходимите диагностични и лечебни
дейности, целящи възстановяване и стабилизиране
на всички жизненоважни функции на пациента;
4.1.2.2. необходимите консултации с местни или
повикани от друго ниво специалисти.
4.1.3. Въз основа на получената информация се
преценява необходимостта от осъществяване на
диагностични процедури и лечение в структура от
второ или трето ниво.
4.1.4. Превеждането на детето към структура от
второ или трето ниво става при прецизна оценка
на състоянието му, рисковете от транспорта, осигуряване на необходимото наблюдение и лечение
по време на транспорта и след предварително
информиране и съгласие на структурата от погорно ниво.
4.1.5. Когато се касае за интеркурентно заболяване при хронично болен пациент, което не
заплашва непосредствено живота на пациента,
болните са с изяснена диагноза и познати на лекуващия екип, лечението може да се осъществи
в структурата от първо ниво при условие, че са
налице необходимата диагностична апаратура,
клинична и микробиологична лаборатория, медицински изделия и лекарствени продукти. В тези
случаи се прави задължителна планова консултация
със съответния специалист.
4.1.6. Най-тежките, диагностично трудни и неясни случаи и заболяванията, изискващи специфично
лечение, се насочват незабавно за диагностика и
лечение към структура от трето ниво.
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4.1.7. В случаи, когато превеждането на детето
в структура на второ или трето ниво става по
настояване на родителите, се спазват условията
от т. 4.1.4 и 4.1.6. Родителите се уведомяват за
рисковете от транспорта и тяхното желание за
превеждане се отразява писмено с подпис в медицинската документация.
4.1.8. Задължително оборудване за структури
от първо ниво – ръстомер и теглилка, апарат за
измерване на артериално налягане с набор маншети за различните детски възрасти, монитор за
проследяване на жизнените функции, инфузионни
помпи, перфузори, дефибрилатор, портативен ЕКГ
апарат, негативоскоп, локална или централна кислородна инсталация, инхалатори, набор за борба
за овладяване на остро разстройство на дишането
и сърдечната дейност. Възможност за ползване на
ехограф, рентгенов апарат, спирометър и клинична
лаборатория на територията на болницата.
4.2. Второ ниво на компетентност.
В структурите (клиники/отделения) от второ
ниво се извършва лечение на остри, обострени и
хронични заболявания при деца с комплицирано
протичане и при които се предполагат интензивни
диагностични и терапевтични процедури, като се
спазват посочените в т. 4.1 принципи. Хоспитализират се и деца за диагностично уточняване и
последващо лечение, както и обострени или усложнени случаи на диагностицирани в трето ниво
пациенти, за които са дадени съответните указания
за проследяване и лечение от специалистите от
трето ниво (захарен диабет от 1 тип, хронични
тромбоцитопении, хемофилия, епилепсии, муковисцидоза, хронични хепатити и др.).
В структурата работят най-малко шестима лекари, от които най-малко четирима са със специалност по педиатрия. От лекарите със специалност
по педиатрия най-малко двама имат допълнителна
квалификация за извършване на ехография. Структурата има най-малко 380 преминали пациенти
годишно на всеки 10 легла.
4.2.1. Задължително оборудване за структури
от второ ниво:
4.2.1.1. оборудването за първо ниво (т. 4.1.8);
4.2.1.2. инфузионни помпи – 6 бр.; апаратура
за функционално изследване на дишането; ЕКГ
монитори с измерване на SpO2, температура, с
регистриращо устройство за основните показатели – 3 бр. (от които един за следене на параметрите на външното дишане); наличие на централна
кислородна инсталация;
4.2.1.3. възможност за ползване на клинична лаборатория ниво II, кръвно-газов анализ и
микробиологична лаборатория на територията
на болницата;
4.2.1.4. възможност за ползване на ехокардиограф, рентгенов апарат за скопия и графия,
КАТ или МРТ, структура по клинична патология
и възможност за извършване на вирусологични,
серологични, паразитологични, хормонални изследвания и всички видове физиотерапевтични
процедури на територията на населеното място.

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

4.3. Трето ниво на компетентност.
В структурите (клиники/отделения) от трето ниво се извършва лечение на всички остри,
обострени и хронични заболявания при деца с
комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни, интензивни диагностични и
терапевтични процедури. Към тези структури се
насочват всички пациенти, за които няма условия за осъществяване на диагностично-лечебните
процедури в структурите от първо и второ ниво.
В структурите (клиники/отделения) от трето ниво
работят най-малко шестима лекари, от които наймалко четирима със специалност по педиатрия.
От лекарите със специалност по педиатрия наймалко двама имат допълнителна квалификация
за извършване на ехография. Структурата има
минимум 380 преминали пациенти годишно на
всеки 10 легла.
4.3.1. Задължително оборудване за структури
от трето ниво:
4.3.1.1. оборудването за първо (т. 4.1.8) и второ
ниво (4.2.1);
4.3.1.2. инфузионни помпи – общо 10 бр.; апаратура за функционално изследване на дишането;
ЕКГ монитори с измерване на SpO2, температура,
с регистриращо устройство за основните показатели – общо 6 бр. (от които два за следене на
параметрите на външното дишане); детски стационарен респиратор – 1 бр.; детски транспортен
респиратор – 1 бр.;
4.3.1.3. възможност за ползване на клинична
лаборатория ниво III (вкл. кръвно-газов анализ,
хемостазеология и др.), имунохистохимична лаборатория и микробиологична лаборатория на
територията на болницата;
4.3.1.4. възможност за ползване на рентгенов
апарат за скопия и графия, КАТ или МРТ, апаратура
за ЕЕГ, ЕМГ, евокирани потенциали, апаратура за
функционални изследвания на различните системи
и органи, ендоскопска апаратура, гама-камера,
вирусологична, патоморфологична, имунологична и генетична лаборатория на територията на
населеното място.
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НАРЕДБА № 20
от 23 юни 2010 г.

за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна
хирургия
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна и
естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия“
съгласно приложението.
(2) Вътрешните актове на органите на управление на лечебното заведение и договорите
за оказана медицинска помощ, сключвани от
лечебните заведения, не могат да съдържат
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разпоредби, които определят по-ниско качество на осъществяваните дейности по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия
и лицево-челюстна хирургия от установеното
с тази наредба.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагане на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИО
ХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА
ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА
И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“
Раздел първи
Общи изисквания за медицинските специалности
по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия,
пластично-възстановителна и естетична хирургия
и лицево-челюстна хирургия
І. Въведение
1. Медицинските стандарти по специалности с
хирургична насоченост имат за цел да формулират
изисквания за качество на хирургичната помощ,
оказвана на пациентите в хирургичен кабинет,
хирургично отделение или хирургична клиника,
независимо от обема на извършваната в тях оперативна дейност.
2. Обект на настоящия стандарт са специалностите: хирургия, неврохирургия, лицево-челюстна
хирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова
хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна
хирургия.
3. Не са обект на този стандарт останалите
специалности, в рамките на които се извършват
хирургични дейности, с изключение на изискването
по II „Нива на компетентност“, т. 3.1.3.
4. Специалностите по т. 2 имат комплексен
характер. При тях по консервативен и/или оперативен път се лекуват хирургични заболявания
на човешкия организъм.
5. Хирургично лечение и диагностика се извършва в следните лечебни заведения:
5.1. Извънболнична хирургична помощ
5.1.1. първична – в кабинет за индивидуална
или групова практика;
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5.1.2. специализирана – в кабинет за индивидуална и групова практика за специализирана
медицинска помощ, медицински, дентален, медикодентален и диагностично-консултативен център.
5.2. Болнична хирургична помощ:
5.2.1. многопрофилни болници за активно
лечение;
5.2.2. специализирани болници за активно
лечение.
6. Извънболничната хирургична помощ се
осъществява в обем, съответстващ на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК.
7. Болнична хирургична помощ се осъществява
в хирургична клиника/отделение с обособени операционни зали (зона, блок). Видът на структурата
се определя от:
7.1. обема на извършваната хирургична дейност
по специалността;
7.2. броя и квалификацията на лекарите с
придобита хирургична специалност;
7.3. обема и вида на осъществяваните медицински дейности от лечебното заведение;
7.4. наличната медицинска апаратура и техническо оборудване;
7.5. наличие на условия за формиране на интердисциплинарни екипи.
8. Основен метод на лечение е оперативният.
Операцията е лечебна процедура, свързана с
нарушаване целостта на кожата или покривните
лигавици и прилежащите тъкани и органи, и
представлява:
8.1. Обработка на оперативна рана
8.2. Отстраняване на:
8.2.1. течни колекции;
8.2.2. туморни формации;
8.2.3. части или цялостно отстраняване на орган или крайник при формации, възпалителни и
други заболявания;
8.2.4. дефекти (вродени или придобити) или
коригиране на дефекти;
8.2.5. възстановяване (вкл. пластично) целостта
на увредени тъкани, структури и органи, на съдове
и други каналикулярни структури.
9. Според своя обем и сложност операциите са
малки, средни, големи (сложни) и много големи
(много сложни).
10. Според срока, налагащ необходимостта от
хирургична намеса в зависимост от състоянието
на пациента, операциите са планови или спешни.
11. Хирург специалист е лекар, придобил
специалност с преобладаваща хирургична насоченост, съгласно нормативната уредба на Република
България.
12. Хирургът специалист има право да извършва самостоятелно хирургични намеси във всички
области на човешкото тяло в обем, съответстващ
на придобитата от него специалност и професионална квалификация.
13. Предмет на дейност, обхват и научна база
на специалностите по т. 2:
13.1. Хирургията включва хирургично лечение на
заболяванията на покривните тъкани, на органите
в коремната кухина, на ендокринните органи, на
ретроперитонеалното пространство, а в условия на
спешност – и хирургичното лечение на заболявания
на периферните нерви, на кръвоносните съдове,
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на покривните тъкани и органите в черепната
кухина и лицето, гръдната кухина и крайниците,
включително и у деца.
Хирургията обхваща познанията, техническите
умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на болести на човешкото тяло,
чието лечение трябва или може да се проведе по
хирургичен начин.
Научната основа на практическата дейност по
хирургия включва знания за болестите на главата,
шията, гръдния кош, коремната кухина и ретроперитонеалното пространство, горните и долните
крайници. Хирургията изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, патофизиология,
клинична патология, лабораторна и образна диагностика, предоперативно оценяване и интензивни
следоперативни грижи, по хирургична онкология,
травматология и други. Наред с това в хирургията
се изучават основните принципи на асептиката и
антисептиката, основната техника на операциите,
лечението на хирургичните заболявания, както и
на имунологията, трансплантологията, генетиката
по хирургични проблеми.
13.2. Неврохирургията включва хирургично лечение на заболяванията на главния и гръбначния
мозък и на периферните нерви.
Неврохирургията обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна
диагностика и лечение на хирургичните болести
на централната и периферната нервна система.
Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на черепа, главния
и малкия мозък, гръбначния стълб и гръбначния
мозък, нервните плексуси и периферните нерви.
Неврохирургията изисква задълбочени познания по
анатомия, физиология, патофизиология, клинична
патология, образна диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно оценяване, постоперативни
грижи, интензивни грижи, травма, онкология и
неврология.
13.3. Лицево-челюстната хирургия (ЛЧХ) включва хирургично лечение на заболяванията на лицето,
горната и долната челюст, както и детайли от
оперативни намеси върху лицеви сетивни органи.
ЛЧХ обхваща познанията, техническите умения
и преценки, необходими за адекватна диагностика
и лечение на хирургичните болести на лицето,
горната и долната челюст, устната кухина, както
и детайли от оперативни намеси върху лицеви
сетивни органи.
Научната база включва, но без да се ограничава
само до тях, болестите на лицето и прилежащите
му сетивни органи, устната кухина и челюстите.
ЛЧХ изисква задълбочени познания по анатомия,
физиология, клинична патология, образна диагностика, предоперативно оценяване, постоперативни
и интензивни грижи, травма, онкология, дентална
медицина.
13.4. Гръдната хирургия включва хирургично
лечение на заболяванията на гръдния кош, дихателната система и медиастинума.
Гръдната хирургия обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за
адекватна диагностика и лечение на хирургичните
болести на гръдния кош, белите дробове и медиастиналните органи.
Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на гръдната стена,
плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите,
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медиастинума, диафрагмата и хранопровода.
Гръдната хирургия изисква задълбочени познания
по анатомия, физиология, патофизиология, клинична патология, образна диагностика, органна
функционална диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно оценяване, постоперативни
грижи, интензивни грижи, травма, онкология и
трансплантология.
13.5. Кардиохирургията включва хирургично
лечение на заболяванията на сърцето и неговите
магистрални съдове.
Кардиохирургията обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за
адекватна диагностика и лечение на хирургичните
болести на сърцето и неговия клапен апарат, на
магистралните му съдове, на коронарните съдове.
Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на сърдечния мускул,
сърдечните клапи, коронарните съдове, гръдната
аорта и другите магистрални съдове на сърцето.
Кардиохирургията изисква задълбочени познания
по анатомия, физиология, патофизиология, клинична патология, образна диагностика, органна
функционална диагностика, инвазивни изследвания,
предоперативно оценяване, постоперативни грижи,
интензивни грижи, травма и трансплантология.
13.6. Съдовата хирургия включва хирургично
лечение на заболяванията на кръвоносната и
лимфната система.
Съдовата хирургия обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за
адекватна диагностика и лечение на хирургичните
болести на кръвоносната и лимфната система.
Научната база включва, но без да се ограничава
само до тях, болестите на аортата, каротидните,
мезентериалните и бъбречните артерии, артериалните съдове на горните и долните крайници, на
периферните артерии и вени, на кухите вени и
порталната вена, на лимфните съдове и басейни.
Съдовата хирургия изисква задълбочени познания
по анатомия, физиология, патофизиология, клинична патология, образна диагностика, органна
функционална диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно оценяване, постоперативни
грижи, интензивни грижи, травма, онкология и
трансплантология.
13.7. Детската хирургия включва хирургично
лечение на заболявания у деца до 18-годишна
възраст.
Детската хирургия обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за
адекватна диагностика и лечение на хирургичните
болести на детето от раждането до 18-годишна
възраст включително.
Научната база включва, но без да се ограничава
само до тях, болестите на шията, гръдния кош
и органите в него, коремната стена и ретроперитонеума, коремната кухина и органите в нея.
Болестите на централната и периферната нервна
система, на сърцето и неговите магистрални съдове се лекуват в профилирани хирургични звена
за детската възраст. Детската хирургия изисква
задълбочени познания по анатомия, физиология,
патофизиология, клинична патология, образна
диагностика, органна функционална диагностика,
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инвазивни изследвания, предоперативно оценяване,
постоперативни грижи, интензивни грижи в детската възраст, травма, онкология и трансплантология.
13.8. Пластично-възстановителната и естетична
хирургия включва реконструкцията и пластиката на
вродени и придобити дефекти на повърхностните
обвивки на тялото, на дефекти на кожата и формите
на тялото, както и на изгаряния, измръзвания и
техните последици.
Пластично-възстановителната и естетична хирургия обхваща познанията, техническите умения
и преценки, необходими за адекватна диагностика
и лечение на хирургичните болести и дефекти на
покривните тъкани на тялото.
Научната база включва, но без да се ограничава
само до тях, болестите на кожата и подкожните
тъкани по цялото тяло, на вродени и придобити
дефекти на кожата и формите на лицето, тялото
и крайниците, както и изгарянията, измръзванията и техните последици. Тази хирургия изисква
задълбочени познания по анатомия, физиология,
патофизиология, клинична патология, образна
диагностика, предоперативно оценяване, постоперативни грижи, интензивни грижи, травма,
онкология и трансплантология.
14. Други области на хирургична дейност:
14.1. Спешна хирургия – включва оперативно лечение на хирургично болни и пострадали,
намиращи се в състояние, пряко застрашаващо
живота им.
14.2. Хирургична онкология – включва оперативното лечение на солидните тумори.
14.3. Лапароскопска хирургия, торакоскопска
хирургия – включва методи, при които се ползват
оптически уреди, специфична апаратура и инструменти за работа в коремната, респективно в
гръдната, кухина без необходимост от извършване
на широк разрез (лапаротомия, торакотомия).
14.4. Еднодневна хирургия (one-day surgery, daily
surgery) – означава приложение на хирургични
(оперативни) методи в планов порядък в рамките
на един ден.
14.5. Амбулаторна хирургия – включва използването на хирургични методи в спешен или планов
порядък за извършване на малки хирургични манипулации или операции, за които не се изисква
еднодневен или болничен престой.
II. Нива на компетентност
1. Хирургичното лечение и диагностика се
извършват в лечебни заведения за извънболнична
и болнична помощ.
2. Лечебните заведения за болнична помощ се
класифицират на три нива в зависимост от нивото
на компетентност, чиито критерии покриват.
3. Изисквания за осъществяване на специалността „Хирургия“ от I ниво на компетентност в
болница за активно лечение:
3.1. Дейността по специалността „Хирургия“ се
осъществява в самостоятелна болнична структура,
отговаряща на следните изисквания:
3.1.1. В структурата се извършват операции с
малък и среден обем и сложност (без онкология),
които не предполагат интензивни диагностични
и терапевтични процедури. Големи операции се
допускат само при спешност.
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3.1.2. В структурата работят най-малко четирима
лекари, от които трима с придобита медицинска
специалност по хирургия.
3.1.3. Извършват се най-малко 1000 операции
за всички хирургични структури на болницата.
3.1.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си с
клинична лаборатория ниво I. Допустимо е дейностите по микробиология и патоанатомия да се
извършват по договор с друго лечебно заведение.
3.1.5. Структурата трябва да разполага със
следната апаратура:
– операционни маси – 2 бр.;
– операционни лампи – 2 бр.;
– стерилизатор – 1 бр.;
– рентгенов апарат, разположен на територията
на болницата.
4. Изисквания за осъществяване на специалностите „Хирургия“, „Съдова хирургия“, „Детска
хирургия“ и „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ от II ниво на компетентност в
болница за активно лечение:
4.1. Дейността по специалността „Хирургия“
се осъществява в самостоятелна болнична структура – клиника или отделение, отговаряща на
следните изисквания:
4.1.1. В структурата се извършва лечение на
заболявания с доброкачествен и злокачествен
характер на гастроинтестиналната система, чернодробно-жлъчната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните
жлези и млечните жлези, ануса и перианалното
пространство и други, изискващи отстраняване
на част или цял орган; намеса върху един или
повече органи на един етап; едновременна намеса
върху орган/органи от две области/кухини; остър
хирургически корем; заболявания, изискващи високоспециализирани оперативни процедури.
4.1.2. В структурата работят най-малко седем
лекари, от които четирима с придобита медицинска
специалност по хирургия; от тях двама, притежаващи сертификат по ехография, и двама – по
ендоскопия.
4.1.3. Извършват се най-малко 1200 операции
годишно.
4.1.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си с
клинична лаборатория ниво II и микробиологична
лаборатория.
4.1.5. Структурата трябва да разполага с възможност за достъп до структура по патоанатомия,
намираща се на територията на населеното място.
4.1.6. Структурата трябва да разполага със
следната апаратура:
– операционни маси – 4 бр.;
– операционни лампи – 4 бр.;
– ехограф с 3D и доплер, разположен на територията на болницата;
– апаратура за горна и долна ендоскопия,
разположена на територията на болницата;
– рентгенов апарат за скопия и графия, разположен на територията на болницата;
– компютърен аксиален томограф (КАТ) или
магнитно-резонансен томограф (МРТ) – на територията на населеното място.
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4.2. Дейността по специалността „Съдова хирургия“ се осъществява в самостоятелна болнична
структура – клиника или отделение, отговаряща
на следните изисквания:
4.2.1. В структурата се извършват планови операции с малък и среден обем и сложност, както
и спешни операции в пълен обем.
4.2.2. В структурата работят най-малко трима
лекари, от които двама с придобита медицинска
специалност по съдова хирургия.
4.2.3. Извършват се най-малко 200 операции
годишно.
4.2.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си с
клинична лаборатория ниво II и микробиологична
лаборатория.
4.2.5. Структурата трябва да разполага със
следната апаратура:
– еходоплер – 1 бр.;
– ангиограф – 1 бр.;
– рентгенов апарат за скопия и графия;
– КАТ или МРТ, разположени на територията
на населеното място.
4.3. Дейността по специалността „Детска хирургия“ се осъществява в самостоятелна болнична
структура – клиника или отделение, отговаряща
на следните изисквания:
4.3.1. В структурата се извършват планови операции с малък и среден обем и сложност, както
и спешни операции в пълен обем.
4.3.2. В структурата работят най-малко двама
лекари, от които един с придобита медицинска
специалност по детска хирургия (възможно е
единият да е със специалност обща хирургия); от
тях – един, притежаващ сертификат за лапароскопия, и един – за торакоскопия.
4.3.3. Извършват се най-малко 100 операции
годишно.
4.3.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си с
клинична лаборатория ниво II и микробиологична
лаборатория.
4.3.5. Структурата трябва да разполага със
следната апаратура:
– ехограф – 1бр.;
– рентгенов апарат за скопия и графия;
– КАТ или МРТ, разположени на територията
на населеното място.
4.4. Дейността по специалността „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се
осъществява в самостоятелна болнична структура – клиника или отделение, отговаряща на
следните изисквания:
4.4.1. В структурата се извършва лечение на изгаряния, измръзвания, мекотъканни кожни дефекти
от различно естество, последствия от изгаряния
и травми, вродени и придобити кожни дефекти,
естетични процедури по повърхността на тялото,
реконструктивни операции.
4.4.2. В структурата работят най-малко двама
лекари с придобита медицинска специалност по
пластично-възстановителна и естетична хирургия.
4.4.3. Обслужва най-малко по 380 преминали
пациенти годишно на всеки 10 легла по стандарта
на специалността, включващи операции със среден
и малък обем на работа.
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4.4.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си с
клинична лаборатория ниво II и микробиологична
лаборатория.
5. Изисквания за осъществяване на специалностите „Хирургия“, „Съдова хирургия“, „Детска
хирургия“ и „Пластично възстановителна хирургия“ от III ниво на компетентност в болница за
активно лечение:
5.1. Дейността по специалността „Хирургия“
се осъществява в самостоятелна болнична структура – клиника или отделение, отговаряща на
следните изисквания:
5.1.1. В структурата се извършва оперативно
лечение с малък, среден, голям и много голям
обем и сложност на всички заболявания на гастроинтестиналната система, чернодробно-жлъчната
система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните жлези и млечните жлези, ануса и перианалното пространство
и други, изискващи отстраняване на част или цял
орган; поставяне на импланти; намеса върху един
или повече органи на един етап; едновременна
намеса върху орган/органи от две области/кухини;
остър хирургически корем; заболявания, изискващи високоспециализирани оперативни процедури.
5.1.2. В структурата работят най-малко четиринадесет лекари, от които седем с придобита медицинска специалност по хирургия; от тях четирима,
притежаващи сертификат за ехография, както и
петима, притежаващи сертификат за горна и долна ендоскопия (диагностичните дейности могат
да се изпълняват и от лекари гастроентеролози,
работещи на територията на болницата).
5.1.3. Извършват се най-малко 1000 операции
годишно, от които поне 50% с голям и много
голям обем и сложност.
5.1.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си с
клинична лаборатория ниво II и микробиологична лаборатория. Необходимо е болницата също
така да има патоморфологична и вирусологична
лаборатория.
5.1.5. Структурата трябва да разполага с възможност за достъп до структура по патоанатомия,
намираща се на територията на населеното място.
5.1.6. Структурата трябва да разполага със
следната апаратура:
– операционни маси – 5 бр.;
– операционни лампи – 5 бр.;
– апаратура за лапароскопска хирургия;
– ултразвуков нож;
– аргон-плазмен коагулатор;
– ехограф 3D и доплер, разположени на територията на болницата;
– апаратура за пълен обем горна и долна
ендоскопия, разположена на територията на
болницата;
– рентгенов апарат за скопия и графия, разположен на територията на болницата;
– КАТ или МРТ.
5.2. Дейността по специалността „Съдова хирургия“ се осъществява в самостоятелна болнична
структура – клиника или отделение, отговаряща
на следните изисквания:
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5.2.1. В структурата се извършват всички видове
оперативни интервенции върху съдове, включително с голям и много голям обем и сложност.
5.2.2. В структурата работят най-малко петима
лекари, от които двама с придобита медицинска
специалност по съдова хирургия.
5.2.3. Извършват се най-малко 500 операции
годишно, от които поне 50% с голям и много
голям обем и сложност.
5.2.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си с
клинична лаборатория ниво III и микробиологична
лаборатория.
5.2.5. Структурата трябва да разполага със
следната апаратура:
– еходоплер – 1 бр.;
– ангиограф – 1 бр.;
– рентгенов апарат за скопия и графия;
– КАТ или МРТ, разположени на територията
на болницата.
5.3. Дейността по специалността „Детска хирургия“ се осъществява в самостоятелна болнична
структура – клиника или отделение, отговаряща
на следните изисквания:
5.3.1. В структурата се извършват планови операции с голям и много голям обем и сложност,
както и спешни операции в пълен обем.
5.3.2. В структурата работят най-малко десет
лекари, от които пет с придобита медицинска
специалност по съдова хирургия; от тях трябва
да има специалисти, притежаващи сертификат
за лапароскопия, торакоскопия, бронхоскопия и
горна ендоскопия.
5.3.3. Извършват се най-малко 350 операции
годишно, от които поне 30% с голям и много
голям обем и сложност.
5.3.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага с клинична лаборатория
ниво III, микробиологична лаборатория, разположена на територията на болницата, патоморфологична лаборатория и вирусологична лаборатория.
5.3.5. Структурата трябва да разполага с възможност за достъп до структура по патоанатомия,
намираща се на територията на населеното място.
5.3.6. Структурата трябва да разполага със
следната апаратура:
– ехограф – 1 бр.;
– рентгенов апарат за скопия и графия;
– КАТ или МРТ, разположени на територията
на болницата.
5.4. Дейността по специалността „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се
осъществява в самостоятелна болнична структура – клиника или отделение, отговаряща на
следните изисквания:
5.4.1. В структурата се извършват лечение
на изгаряния, измръзвания, мекотъканни кожни
дефекти от различно естество, последствия от
изгаряния и травми, вродени и придобити кожни
дефекти, естетични процедури по повърхността на
тялото, реконструктивни операции.
5.4.2. В структурата работят най-малко петима
лекари, от които четирима с придобита медицинска специалност по пластично-възстановителна и
естетична хирургия.
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5.4.3. Извършват се най-малко 800 операции
годишно по стандарта на специалността, включващи операции с голям и много голям обем и
сложност.
5.4.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага с клинична лаборатория ниво III и микробиологична лаборатория,
разположена на територията на населеното място.
ІІI. Структури, в които се осъществява хирургична
дейност. Ресурси
1. Хирургичен кабинет в амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)
1.1. Хирургичен кабинет в амбулатория за
специализирана медицинска помощ, включващ:
1.1.1. Кабинет за прегледи с минимална площ
от 12 кв. м.
1.1.2. Манипулационна/превързочна с минимална площ от 9 кв.м. Използва се за извършване на
първични и вторични превръзки, както и за малки
амбулаторни операции и манипулации, съгласно
раздел втори. Във връзка с това тя е оборудвана с хирургичен инструментариум, операционна
маса, операционна лампа, стерилен превързочен
материал и малък стерилизатор.
1.2. Спомагателни помещения:
1.2.1. Задължителни – чакалня и санитарен
възел. Размерът на чакалнята с регистратура при
самостоятелен кабинет може да се определи по
формулата (А + В) × 2 м2, където А е броят пациенти, допустим за един час (средно 4 до 6 души),
В – евентуалният брой пациенти, пристигнали
по-рано от определения им час или непредвидено
(средно 1,5 души).
1.2.2. Допълнителни помещения в зависимост
от спецификата на дейност – стерилизационна,
апаратни, складове, сервизни помещения и др.
1.3.Изисквания към устройството на помещенията:
1.3.1. Хигиенни изисквания:
1.3.1.1. минималната светла височина на помещенията на хирургичен кабинет в СИМП е 2,50 м;
1.3.1.2. стените на манипулационната, стерилизационната, санитарния възел, както и местата
за санитарни пособия се изпълняват с покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция
(гладък фаянс, теракота и др.), на височина 1,50 м
от готов под; стените на кабинетите, на помещенията за краткосрочно лечение и наблюдение, на
регистратурата и чакалнята и на коридорите се
изпълняват с латексова боя и с други покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
не се допускат релефни мазилки;
1.3.1.3. подовите настилки в кабинетите, манипулационната, стеризилационната и санитарните
възли трябва да са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция; в тези
помещения не се допускат подови настилки на
текстилна основа; в останалите помещения подовите настилки трябва да позволяват влажно
почистване и дезинфекция;
1.3.1.4. осветлението в различните видове помещения трябва да отговаря на изискванията на БДС
1786-84 „Осветление. Естествено и изкуствено“;
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допускат се без естествено осветление следните
помещения: санитарен възел, апаратни, складове,
сервизни помещения и други неработни помещения;
1.3.1.5. в помещенията, за които не е осигурено
естествено проветряване, се предвижда механична
вентилация или климатизация;
1.3.1.6. всеки кабинет, манипулационна и санитарен възел се оборудват с мивка с течаща топла
и студена вода, отговаряща на изискванията на
вода за пиене;
1.3.1.7. помещенията се обзавеждат с мебели
и съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция.
1.3.2. Инсталационни изисквания: отоплителните, вентилационните, климатичните, водопроводните и канализационните инсталации, електрозахранването и електрическите уредби отговарят на
съответните нормативни технически изисквания.
1.4. Изисквания към извършването на някои
дейности:
1.4.1. Допуска се сключването на договори с
друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал.
1.4.2. Изпирането на постелъчния материал и
работното облекло се извършва в перални, предназначени за целта.
1.4.3. Хирургичната дейност се осъществява в
съответствие със здравните изисквания съгласно
действащата нормативна уредба.
1.4.4. Събирането и временното съхранение
на битовите отпадъци и опасните отпадъци от
медицинската дейност се извършва разделно, на
определени за целта места. Отпадъците от медицинската дейност задължително се обеззаразяват
с разрешените от МЗ дезинфекционни средства и
се опаковат по начин, който не допуска контакт с
тях. Опасните отпадъци от медицинската дейност
се предават на лицензирани фирми за последващо
третиране.
2. Хирургична клиника/отделение
2.1. Структурата и организацията на работата
се определят от Правилника за устройството и
вътрешния ред на клиниката/отделението.
2.2. Хирургичната клиника/отделение има
помещения, които отговарят по размери, разположение, устройство, оборудване и обзавеждане
на нормативните изисквания. Те биват:
2.2.1. Основни помещения: болнични стаи,
превързочна за асептични и за септични превръзки, манипулационна, сестринска стая, лекарски
кабинети, кухненски офис, столова за хранене
на болните, клизмено помещение с тоалетна,
санитарни помещения за персонала, помещение
за дезинфекция, складове (вкл. за следоперативно
отделение), съблекални, коридори. Подовата настилка, стените и мебелите трябва да са от материали, позволяващи ежедневно влажно измиване
и дезинфекция:
2.2.1.1. болничните стаи са обзаведени с болнични легла; техният оптимален брой е 2 до 3 легла
в болнична стая; около 7 % от стаите трябва да
са с едно легло; в детска хирургическа клиника/
отделение може да се формират боксове; болничните стаи могат да имат самостоятелни санитарни
възли; във всяка болнична стая има средства за
дезинфекция на ръцете;
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2.2.1.2. минималната площ за един болен в самостоятелна стая е 12 м2, а в стая с две и повече
легла – 6,5 м2; в стаи, предназначени за деца в
детска хирургия, площите варират от 8 до 5 м2
за деца до 14 години и от 6 до 14 м2 за деца до
3-годишна възраст;
2.2.1.3. в основните помещения (с изключение
на коридори, складове, съблекалня) задължително
трябва да има:
– мивки с течаща студена и топла вода;
– централно, локално и аварийно осветление
с осветяемост минимално 80 Вт;
– резервен енергоизточник;
– централно или локално отопление;
– бактерицидни лампи;
– инсталации за въздухообмен и овлажняване
на въздуха (при норма на относителна влажност
50 – 60 %, в отделения и стаи за болни с изгаряния – до 35 – 40 %);
– излазни точки на инсталации за О2, за сгъстен
въздух и за аспирация при норматив: за 50 % от
леглата в отделения/клиники за гръдна хирургия,
кардиохирургия, изгаряния; за 12 % от леглата в
хирургическа клиника, детска, лицево-челюстна
хирургия; за 8 % от леглата в неврохирургия;
2.2.1.4. храненето на болните може да бъде
организирано индивидуално по болничните стаи.
2.2.2. Допълнителни помещения: кабинети за
началника на отделението/клиниката, старшата
сестра и лекарския персонал, стая за почивка на
персонала и др. в обособена административна част.
2.2.3. Хирургическата клиника/отделение за
изгаряния и пластично-възстановителна и естетична
хирургия трябва да имат следните допълнително
обособени помещения и оборудване:
а) голяма септична операционна-превързочна,
състояща се от три самостоятелни помещения:
– помещение с вана за хидропроцедури;
– зала за превръзки, оборудвана с електрокоагулатор, анестезиологичен апарат за инхалационна анестезия с източници за кислород, въздух,
аспирационна система, ел. ток;
– манипулационна зала за подготовка на превързочен материал;
б) флуидни легла;
в) изолатор със самостоятелна превързочна за
детско отделение;
г) боксове за деца с майки придружителки.
2.2.4. Всяка хирургична структура трябва да
разполага със:
2.2.4.1. сигнализираща инсталация в болничните
стаи (светлинно-информационна, светлинно-блокираща, звукова или комбинирана);
2.2.4.2. средства за комуникация между кабинетите, както и с други структури на лечебното
заведение.
2.2.5. При осъществяване на спешна помощ
предимство е наличието на система за едновременно повикване на необходимия интердисциплинарен екип.
2.2.6. Задължително се изолират болни със
септични състояния и усложнения в септични
стаи, обслужвани при спазване на строг режим на
дезинфекция от обслужващия персонал, с отделна
количка, инструменти и материали за превръзка, с
допълнителни дрехи (за предпочитане за еднократ-
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на употреба) на персонала и ръкавици, с отделно
събиране, транспортиране и изпиране на мръсно
бельо и обезвреждане на биологични отпадъци.
3. Операционна зала
3.1. Оперативните дейности се извършват в
лечебните заведения на определени за целта места,
наречени операционни зали.
3.1.1. Лечебни заведения за извънболнична
помощ – амбулаторни операционни зали или
превързочни.
3.1.2. Лечебни заведения за болнична помощ – операционни зали, обособени в операционен блок.
3.2. Операционните зали се разполагат на места,
които позволяват безпроблемно и бързо транспортиране на болните от и към хирургичните или
интензивните структури на лечебното заведение.
3.3. Операционните зали задължително разполагат с оборудване, хирургически инструментариум,
консумативи, пространствени, комуникационни
и санитарно-хигиенни условия за безпроблемно
извършване на операция с необходимия обем и
сложност.
3.4. Всяка хирургическа клиника/отделение
разполага най-малко с две операционни зали – за
асептични и за септични операции.
3.5. В една операционна зала годишно трябва
да се извършват средно 400 – 450 оперативни
процедури.
3.6. Извършването на ендоскопски (лапароскопски, видеоторакоскопски) операции изисква
отделна, напълно оборудвана операционна зала
или приоритетно ползване на една зала, в която
се разполага специфичната апаратура.
3.7. Операционната зона или блок включва:
3.7.1. Операционни зали с входове/изходи към:
3.7.1.1. помещения за предоперативна подготовка на болния с излази на инсталации за кислород, за сгъстен въздух и за аспирация; мобилна
лежаща количка; консумативи за подготовка на
болни (сонди, катетри, венозни канюли, тръби за
интубация и др.);
3.7.1.2. помещение за подготовка на хирургичния
екип, оборудвано с 2 – 3 мивки с течаща студена
и топла вода с кранове, задвижвани с лакет, крак
или фотоклетка; шапки и маски, огледало;
3.7.1.3. място за възстановяване от анестезия.
3.7.2. Помощни помещения: съблекални за
мъже и жени, стая за почивка на операционния
персонал, помещение за изготвяне на оперативни
протоколи и други документи, складове: за инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно
бельо, мръсно операционно бельо и др., коридори,
стая за миене на хирургични инструменти и съдове; помещения за стеризилация и за преносима
апаратура.
3.8. Задължителни изисквания за оборудване в
операционния блок:
3.8.1. Комбинирано осветление в операционните зали. Общото осветление трябва да осигурява
до 40 % от необходимата осветеност. Локалното
осветление се осигурява от операционна лампа
с най-малко 3 бренера, всеки от които с мощност 100 Вт.
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3.8.2. Аварийно резервно осветление (чрез мотор-генератори или светлинен източник с акумулиращи батерии), осигуряващи 40% от осветеността
при нормални условия.
3.8.3. Бактерицидни лампи за всяка операционна
зала, помещение за предоперативна подготовка
на болния и за подготовка на хирургичния екип,
помещение за събуждане на болните, стая за миене
на инструменти и съдове.
3.8.4. Електрически контакти тип „шуко“ – 5
до 10 бр. във всяка операционна зала.
3.8.5. Излази за кислород, за сгъстен въздух,
за двуазотен окис, за аспирация – най-малко по
един за всяка операционна маса, в помещението
за предоперативна подготовка и за възстановяване
от анестезия.
3.8.6. Самостоятелна проточно-смукателна
въздухопреработваща система за проветряване на
всяко помещение и за отвеждане извън сградата
на издишваните от болния газове (задействана
със сгъстен въздух с остатъчно налягане 0,5 Mpa).
3.9.Допълнителни изисквания за оборудване в
операционния блок:
3.9.1. Климатични устройства с бактериални
филтри.
3.9.2. Наличие на повече от 3 броя мивки на
операционна зала в помещението за подготовка
на операционния екип.
3.9.3. Наличието на самостоятелен отоплителен кръг.
3.9.4. Система за фото- и видеодокументация
на извършваните операции.
3.9.5. Компютър за оформяне на документите
за извършваните операции.
3.10. Допълнителни изисквания към операционните зали за извършване на операции по
определени хирургически специалности:
3.10.1. Съдова хирургия – териториална възможност за поставяне на ангиограф.
3.10.2. Детска хирургия – обособени операционни зали за операции на новородени и кърмачета, оборудвани със самостоятелно затоплящо
устройство и оперативен микроскоп.
3.10.3. Кардиохирургия – помещение и машина
за прожектиране на кардио-ангиографски филми.
3.10.4. Пластично-възстановителна и естетична
хирургия – бокс (помещение) за подготовка на
биологични покрития: ало-, ксено-, амнион, както
и климатична инсталация, осигуряваща оптимална
температура 28 – 33 °С, влажност 60 – 80%, постъпление на стерилен въздух.
3.11. В операционния блок трябва да има възможност за комуникация между операционните
зали и други болнични структури.
3.12. Операционният блок ползва централна
стерилизация, но разполага и с допълнителен
стерилизатор за малки обеми.
3.13. В операционния блок се спазват правилата
за асептика и антисептика.
3.13.1. Всяка операционна зала се почиства
и дезинфекцира текущо след всяка операция, а
веднъж седмично се подлага на основно почистване и дезинфекция.
3.13.2. След извършване на септична операция операционната зала се подлага на основно
почистване и дезинфекция.
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3.13.3. Апаратурата и техниката в операционните зали се почистват и дезинфекцират ежедневно (операционни маси, лампи, електрокаутери,
анестезиологичен апарат и количка, транспортни
колички, допълнителна апаратура за диагностика
и операции).
3.13.4. В операционния блок персоналът влиза
и работи само със специално облекло и обувки.
3.13.5. След всяка операция хирургичните инструменти подлежат на механично почистване, измиване и подсушаване, след което се стерилизират.
3.13.6. Осъществява се периодичен контрол за
асептиката и антисептиката и за заразоносителство
на персонала.
3.14. Право на достъп в операционния блок по
време на операция имат: пациентите за операция,
членовете на хирургичния и анестезиологичния
екип, консултанти, специализанти, студенти.
4. Човешки ресурси
4.1. Извънболнична първична медицинска
помощ:
4.1.1. Работи общопрактикуващ лекар (първична хирургична обработка на повърхностна рана,
опресняване и шев на ръбове на рана, инцизии
с дренаж на кожа и подкожна тъкан, отстраняване на хирургичен шевен материал, превръзка,
фиксираща превръзка, повърхностна хемостаза,
имобилизация и др.). Обемът от дейности, които
осъществява, са регламентирани чрез изисквания
за сключване на договор по приложение на Националния рамков договор.
4.1.2. Медицинските сестри подпомагат дейността на лекаря и подготвят пациента за преглед.
Извършват под контрола на лекаря назначени от
него манипулации, вкл. инжекции, перфузии и
др. Медицинските сестри извършват превръзки
(първична обработка на рана, отстраняване на
хирургичен шевен материал, превръзка, фиксираща
превръзка и др.) според своята компетентност и
по предписание на лекаря. Опаковат, етикетират,
изпращат и проследяват резултатите от изследваните биологични материали.
4.2. Извънболнична специализирана медицинска помощ:
4.2.1. Лекари с придобита специалност с хирургична насоченост осъществяват дейности съгласно
сключени договори с ЛЗ за специализирана извънболнична медицинска помощ (индивидуална,
групова практика, МЦ, ДКЦ, МДЦ). Извършват
първична и вторична хирургична обработка на
рана, натривка от рана и превръзка, имобилизация,
вкл. шийна яка, инцизии и шев на меки тъкани,
поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж,
малки амбулаторни хирургични процедури, диагностика и обработка на фистули, диагностични
пункции, промивки на стоми, ректална тампонада, мануална репозиция при ректален пролапс,
репозиция на хемороиди, инцизия и ексцизия на
повърхностно разположени процеси в областта
на глава и гръб и Ту образования на коремна и
гръдна стена, инцизия на подкожен панарициум,
профилактика на лица с повишен риск от злокачествени заболявания и др.
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4.2.2. Високоспециализирана дейност – към
т. 4.2.1 се включват вземане и подготовка на
биопсичен материал от гърда, лимфен възел и
инцизия на гръдна жлеза.
4.2.3. Извършват се операции при спазване на
определени изисквания (квалификация, апаратурна
обезпеченост, условия за следоперативни грижи
и др.).
4.2.4. Медицинските сестри подпомагат дейността на лекаря и подготвят пациента за преглед.
Извършват под контрола на лекаря назначени
от него манипулации, вкл. инжекции, перфузии
и др. Медицинските сестри извършват първична
обработка на рана, отстраняване на хирургичен
шевен материал, превръзка, фиксиращи превръзки
и др. според своята компетентност и по предписание на лекаря.
4.3. Хирургична клиника/отделение в лечебни
заведения за болнична помощ:
4.3.1. Началник на клиника/отделение:
4.3.1.1. Началник на клиника може да бъде
лекар, съответно и по дентална медицина – хабилитирано лице, с призната хирургическа медицинска специалност по профила на клиниката
след проведен конкурс.
4.3.1.2. Началник на отделение е лекар, лекар
по дентална медицина, с призната медицинска
специалност по профила на отделението след
проведен конкурс.
4.3.1.3. Началникът на клиника/отделение
планира, организира, контролира и отговаря за
цялостната медицинска дейност и за икономическата ефективност в структурата.
4.3.2. Лекари в клиника/отделение:
4.3.2.1. В хирургична клиника/отделение работят
лекари със или без придобита специалност с хирургична насоченост. Съотношението между хирурзи с
придобита специалност и лекари без специалност
(зачислени или незачислени за специализация)
трябва да бъде в полза на специалистите.
4.3.2.2. Лекари, зачислени или не за специализация, но без придобита специалност работят под
ръководството на хирург с призната специалност
при извършване на ежедневната диагностичнолечебна дейност.
4.3.2.3. Предимство е придобиването на втора
специалност с хирургична насоченост.
4.3.2.4. Броят на хирурзите, работещи в клиника
(отделение), трябва да обезпечава:
– обема и вида на диагностично-лечебна и
консултативна дейност, която се осъществява в
структурата;
– обема и вида на извършваните операции;
– оперативната дейност на пациенти в състояние на спешност.
4.3.2.5. Щатното окомплектоване в хирургичното отделение изисква броят на хирурзите да
съответства на операциите, като на 150 големи
и средни операции се полага назначаването на 1
хирург със статут на оператор плюс 2 хирурзи за
асистиране.
4.3.2.6. В базите за обучение на студенти се
предвижда и персонал, ангажиран с научноизследователска работа, както и за учебна работа
със студенти.
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4.3.2.7. При зачисляване на специализанти за
обучение броят им не трябва да надвишава един
специализант на 150 големи операции за година.
4.3.2.8. Допълнителни изисквания към някои
структури, както следва:
– лекар с придобита специалност по детски
болести в клиника по хирургия с над 50 легла;
– лекар/и с придобита специалност по кардиология в структура на кардиохирургия (1 лекар
на 15 легла);
– психолог, лекар с придобита специалност по
микробиология, рехабилитационен екип за структури за лечение на изгаряния (при над 40 легла).
4.3.3. Медицински сестри:
4.3.3.1. Оптималното съотношение в хирургичната клиника/отделение е 1:2 между лекарски и
сестрински персонал.
4.3.3.2. Медицинската сестра в клиниката/
отделението ежедневно наблюдава общото състояние на болния, притежава компетентност да
превързва оперативните рани и да оценява тяхното
състояние, да следи основни параметри в пред- и
следоперативния период (пулсова честота, температура, честота на дишането, диуреза, обем и
вид на изтичащите течности през дренажи, перназална сонда, катетри), регистрира резултатите
и сигнализира лекар при отклонение от нормата.
4.3.4. Лекарите и медицинските сестри съвместно осигуряват комплексни и цялостни грижи
за пациентите по отношение на диагностични
изследвания, консервативно и оперативно лечение, предоперативни и следоперативни грижи и
процедури, диетичен и рехабилитационен режим
и процедури.
4.3.5. Лекарите и медицинските сестри периодично повишават квалификацията си чрез участия в
специализирани курсове. Допълнителното обучение
и квалификация са задължителни при работа в
специализирани хирургически клиники/отделения.
4.3.6. Друг персонал – изпълнява дейности,
свързани с хигиенно-санитарното обслужване и
технически задачи, възложени от медицинска
сестра или лекар. Няма достъп до леглото и храната на болните.
5. Операционна зала (зона, блок)
5.1. Началник на операционната зала
5.1.1. Началникът на операционната зала е лекар
с придобита специалност с хирургична насоченост,
подчинен на началника на клиниката/отделението.
5.1.2. Началникът на операционната зала отговаря за организацията на работата, реда и дисциплината, спазването на асептиката и антисептиката.
5.1.3. В болници с една или две операционни
зали се определя отговорник за операционната
зона на функционален принцип, подчинен пряко
на началника на клиниката/отделението.
5.2. Операционни сестри
5.2.1. Броят на операционните сестри се определя от:
– задължителна дневна осигуреност от две
операционни сестри на една операционна маса в
рамките на един работен ден;
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– задължително непрекъснато (на смени) осигуряване на операционна сестра на операционна
маса при непрекъснат режим на работа с оказване
на оперативна дейност на пациенти в състояние
на спешност;
– осигуряване на операционна сестра „на разположение“ за повикване при спешни състояния.
5.2.2. При необходимост по време на операция
в операционната зала могат да работят едновременно две операционни сестри.
5.3. Друг персонал – осъществява санитарнохигиенната поддръжка, дезинфекцията на операционните зали между две операции, изхвърлянето на
нечисти и отпадъчни материали, сортирането на
мръсно операционно бельо. Тези функции могат
да се извършват от персонал на фирма, външна
за болницата.
6. Хирургичен операционен екип
6.1. Операциите се осъществяват от хирургичен
операционен екип в операционна зала.
6.1.1. Екипът включва: хирург оператор, който
е ръководител на екипа, асистент или асистенти
и операционни медицински сестри.
6.1.2. Ръководител на екипа е хирург с призната
хирургична специалност, с клиничен опит и професионална квалификация. Той носи отговорност
за провежданата операция.
6.2. Броят на членовете на хирургическия екип
се определя от обема и сложността на осъществяваната оперативна дейност.
6.2.1. Малки по обем и сложност операции
(малка хирургия) се извършват от екип, включващ
хирург оператор и операционна сестра.
6.2.2. При операции със среден обем и сложност
(средна хирургия) е задължително включването
на един асистент и при необходимост – на втори
асистент.
6.2.3. При операции с голям или много голям
обем и сложност е задължително включването на
двама асистенти, а при необходимост – на трети
асистент.
6.2.4. При операции с голям или много голям
обем и сложност е възможно по искане на оператора да се формира втори хирургичен екип за
едновременна работа в две оперативни полета,
или ползването само на втора операционна сестра.
6.2.5. Не се допуска смяна на хирурга оператор по време на операция освен по медицински
показания или извънредни обстоятелства.
6.2.5.1. Включването на допълнителни членове
към хирургичния екип е необходимо при разширяване на дейността и преминаване от от-малък
към по-голям обем оперативна дейност.
6.2.5.2. Операторът може да бъде заменен с
по-опитен хирург оператор в случаите, когато не
може да се справи с възникнали интраоперативни
проблеми или усложнения, застрашаващи живота
на болния.
6.3. Хирургичният операционен екип осъществява една операция от извършването на оперативния
разрез до финалното зашиване на оперативната
рана, налагането на превръзка и стерилното отвеждане на дренажи.
6.4. Хирургичният операционен екип извършва
оперативната дейност съвместно с анестезиологичен екип.
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6.5. В хирургичния операционен екип могат да
се включат и специализиращи лекари, които работят под наблюдението на ръководителя на екипа.
6.6. Операционната сестра е медицинска сестра
с необходимия опит и професионална квалификация
и е равнопоставен член на операционния екип.
6.7. Операционната инструментираща сестра
трябва да познава хода на операциите, да подготвя
и осигурява необходимите инструменти, консумативи и лекарствени продукти, да контролира техния
брой до края на операцията, да следи стриктно за
стерилността на оперативното поле и инструментариума, както и за чистотата в операционната
зала, да изпълнява нареждания на ръководителя
на хирургичния екип.
6.8. Оптимално е и в съответствие със съвременните изисквания във всяка оперативна зала
да работи втора (помощна) операционна сестра,
която осигурява компетентно обслужване на
инструментиращата операционна сестра, снабдяване с консумативи, отразяване на използваните
консумативи и пр.
ІV. Организация на работа по приема и лечението на пациенти в хирургична структура
1. Прием на болни
1.1. Извънболнична медицинска помощ
1.1.1. Първична медицинска помощ – първичен преглед за уточняване на диагнозата, а при
необходимост – консултация с лекар с придобита
специалност с хирургична насоченост и издаване
на направление за приемане в лечебно заведение
за болнична помощ.
1.1.2. Специализирана медицинска помощ – преглед, необходим обем от диагностични изследвания
и издаване на направление за приемане в лечебно
заведение за болнична помощ.
1.1.3. Прегледите са планови или спешни в
зависимост от състоянието на пациента.
1.1.4. В зависимост от придружаващите заболявания се осъществяват и консултации с лекари с
други специалности (кардиолог, алерголог и т.н.).
1.1.5. В операционната за амбулаторни операции
се извършват операции с малък обем и сложност
съгласно раздел втори.
1.2. Лечебно заведение за болнична помощ
1.2.1. В приемния кабинет хирургът снема
анамнеза, осъществява основен клиничен преглед
и назначава необходимия обем диагностични изследвания. Попълва медицинската документация
и насочва пациента за приемане в хирургичната
структура на лечебното заведение.
1.2.2. При постъпване на пациент в планов
порядък, в зависимост от състоянието и по преценка на лекаря, може да бъде записан в „лист
на чакащите“, като се определи датата на приема
в лечебното заведение.
1.2.3. При постъпване на пациент в спешно
състояние хирургът в приемния кабинет е задължен да приеме документацията и указанията от
насочващия извънболничен лекар и/или от придружаващото медицинско лице, да снеме анамнеза, да осъществи основен клиничен преглед и
назначи необходимия обем спешни биохимични
и инструментални изследвания и консултации.
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1.2.4. При уточнена диагноза или продължаващи
диференциално-диагностични търсения пациентът
се хоспитализира в хирургична клиника/отделение:
1.2.4.1. за динамично наблюдение – предава
се на дежурния хирург или на ръководителя на
хирургичния екип;
1.2.4.2. за оперативно лечение – уведомява се
ръководителят на хирургическия екип и персоналът
на операционния блок;
1.2.4.3. писмено в „История на заболяването“
(ИЗ) се отразяват назначенията за по-нататъшна
диагностика, лечение, предоперативна подготовка
и др.;
1.2.4.4. при необходимост и в зависимост от
заболяването или възрастта на пациента се осъществяват консултации с кардиолог, анестезиолог,
педиатър и др.
1.2.5. Приетите за болнично лечение пациенти се подлагат на пълна или частична хигиенна
обработка.
2. Предоперативен период
2.1. Клиничен диагностичен преглед (КДП)
2.1.1. Изяснява характера на заболяването, неговата органна локализация и топика, влиянието
или засягането от основното заболяване на съседни
органи и системи, необходимостта от оперативно
лечение (показания за операция), нейния очакван
обем, избор на оперативен достъп и оперативна
техника, прогноза за очаквания резултат и изход.
2.1.2. КДП на хирургично болен в извънболнични условия се провежда от общопрактикуващ лекар
или лекар с придобита специалност с хирургична
насоченост в амбулатория за специализирана
медицинска помощ. Свързан е с уточняването на
възможностите за амбулаторно лечение.
2.1.3. При изчерпване на диагностичните възможности на извънболничната помощ, при уточнена насочваща или сигурна диагноза, представляваща показание за оперативно лечение, пациентът
подлежи на хоспитализация за прецизиране на
диагнозата и необходимостта от операция.
2.1.4. КДП като част от диагностичния процес
включва следните основни компоненти:
2.1.4.1. анамнеза, насочена към уточняване на
основното заболяване, неговата органна локализация, характер, разпространение на съседни органи
и структури, наличие на спешни индикации за
операция;
2.1.4.2. физикален преглед, насочен към уточняване на органната локализация на заболяването,
неговото разпространение и/или ангажиране на
съседни органи и структури, стадии на онкологично заболяване, симптоми, подкрепящи тезата
за спешно състояние или спешни индикации за
операция;
2.1.4.3. назначаване и провеждане на биохимични, микробиологични, вирусологични и други
лабораторни изследвания, насочени към уточняване
на основното заболяване и неговите усложнения;
2.1.4.4. назначаване и изпълнение на инструментални изследвания в обем, уточняващ характера
на основното заболяване и неговите усложнения,
прецизиращ индикациите за операция, евентуалния
необходим лечебен обем на операцията, възможните варианти на оперативно или алтернативно
нехирургическо третиране на заболяването;
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2.1.4.5. провеждане на консултации със специалисти от други клинични специалности, насочени
към уточняване на диагнозата, показанията за
операция и причините за спешност.
2.2. Клиничен преглед за оценка на оперативния
риск (КПООР)
2.2.1. Уточнява общото състояние на пациента,
наличието на придружаващи заболявания, рисковете от анестезията и операцията и евентуалните
усложнения, които биха могли да настъпят, в
резултат на което се уточнява оперативният риск
и факторите, които го повишават.
2.2.2. КПООР може да бъде започнат от общопрактикуващ лекар или лекар с придобита
специалност с хирургична насоченост от амбулатория за специализирана медицинска помощ, но
представлява основно задължение на хирурга и
анестезиолога от лечебното заведение за болнична помощ при уточнени показания за операция
и взето решение за извършване на планова или
спешна хирургическа намеса.
2.2.3. КПООР включва следните основни
компоненти:
2.2.3.1. анамнеза, насочена към уточняване на
минали заболявания, придружаваща патология
и повлияване на общото състояние от основното заболяване, имащи значение за правилна
оценка на оперативния риск, за вида и обема на
предоперативната подготовка с цел максимално
подобряване на кондицията на болния и осигуряване на успешен и безпроблемен завършек на
хирургичната намеса;
2.2.3.2. физикален преглед, насочен към установяване на данни за здравното състояние на
пациента, за наличието на придружаващи заболявания или повлияване на статуса от основното
заболяване или от минали страдания;
2.2.3.3. назначаване и провеждане на биохимични и други лабораторни тестове, на инструментални
изследвания и консултации със специалисти от
други клинични специалности, за да се обективизира здравословното състояние на пациента с
оглед правилната оценка на оперативния риск;
2.2.3.4. стандартният КПООР включва задължителни консултации с кардиолог, а за деца до
18 години – с педиатър; този процес завършва
с преданестезиологичен преглед/консултация с
оценка на оперативния риск по скалата на ASA
(American Society of Anaestesiologists) или друга
възприета система, изграждане на становище за
безопасността, индикациите и контраиндикациите
на предстоящата анестезия, планиране на възможните анестетични техники и средствата за тяхното
провеждане.
2.3. Преценка на оперативния риск
2.3.1. Окончателната преценка на оперативния
риск се прави от хирург оператор при пациенти
със спешни състояния и/или от лекарски хирургичен колегиум. Тази преценка се съгласува
с анестезиолог, а при наличие на специфични
причини – и с други специалисти клиницисти
(лекарски консилиум).
2.3.2. Заключителната оценка на оперативния
риск се съобщава и обсъжда с пациента и неговите близки. При отказ от операция заради висок
оперативен риск е необходимо информираното
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съгласие на пациента, както и препоръки за възможното поведение, лечение и съществуващите
алтернативи, информация за риска за живота, за
възможните усложнения, прогноза за изхода от
болестта, евентуална препоръка за оперативно
лечение само в условия на спешност.
2.4. Предоперативна подготовка
2.4.1. При индикации за операция и вземане
на решение за извършване на такава на пациента
се предоставя по разбираем начин информация за
предстоящата операция, за ползите и рисковете от
нея, както и евентуални усложнения, които биха
могли да настъпят, и за съществуващите алтернативи. След като получи необходимата информация,
пациентът изразява своето писмено съгласие за
извършване на операция.
2.4.2. При предстояща операция се изисква
назначаване и провеждане на лечебни мероприятия – подготовка за операция с цел осигуряване
на оптимално здравно състояние на пациента и
снижаване на оперативния риск. Подготовката за
операция включва назначените от консултанти и
от хирурга лечебни, физиотерапевтични и други
дейности:
2.4.2.1. клиничен преглед и подготовка на
пациента за анестезия в съответствие с Наредба
№ 10 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“ (ДВ,
бр. 2 от 2010 г.);
2.4.2.2. антиалергична подготовка при анамнестични данни и след предходно тестуване;
2.4.2.3. кардиологична подготовка, лечение на
сърдечно-съдови заболявания, профилактика на
кардиологични усложнения; тромбоемболична
профилактика и лечение;
2.4.2.4. антибактериална профилактика и лечение, саниране на придружаващи заболявания и
усложнения с възпалителен характер, профилактика на сепсис;
2.4.2.5. друга специфична подготовка, свързана
с предходно заболяване на орган или система
(дихателна, урогенитална, нервна и др.) или с
ендокринно заболяване (захарен диабет, тиреоток
сикоза, др.).
2.5. Информираност на пациента
2.5.1. Всички факти и заключения, установени в
резултат на КДП и КПООР, планът за предстоящата
операция и възможните варианти за оперативно
поведение (вкл. алтернативни способи), възможните рискове, странични явления и усложнения
(интра- и следоперативни), съществуващите алтернативи, необходимостта от анестезия и използване
на кръв и кръвни продукти с техния допълнителен
риск и възможни усложнения, както и очакваният
изход от болестта и от операцията се обясняват
по достъпен начин на пациента.
2.5.2.Пациентът, неговият законен представител
(попечител) или лицето по чл. 162, ал. 3 от Закона
за здравето изразява своята информираност и писмено съгласие чрез подписване на стандартен или
специализиран формуляр „Информирано съгласие
за предстояща операция“.
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2.5.3. Такова писмено съгласие не се изисква
при пациенти в състояние на безсъзнание, на
нарушено съзнание, в условия на спешност или
при други предвидени от закона случаи.
2.5.4. Информираното съгласие включва съгласие за извършване на допълнителни медицински
дейности, включително и операции извън планирания обем, възникнали като необходимост от
извънредни ситуации и спешност и настъпили
след локална или обща анестезия или в хода на
оперативната намеса.
2.6. Предоперативна епикриза
2.6.1. Предоперативната епикриза е част от
историята на заболяването и включва:
2.6.1.1. паспортна част на пациента (имена,
възраст);
2.6.1.2. дата и номер на историята на заболяването;
2.6.1.3. предоперативна диагноза;
2.6.1.4. данни от анамнеза и статус;
2.6.1.5. резултати от извършените клинико-лабораторни, инструментални и други изследвания;
2.6.1.6. резултати от КДП и КПООР;
2.6.1.7. оценка на оперативния риск с описание
на проблемите, покачващи риска, и необходимите
профилактични мерки;
2.6.1.8. оценка на операбилността;
2.6.1.9. препоръки за предстоящата операция – обем, интраоперативна диагностика;
2.6.1.10. при онкологични заболявания се определя предоперативен стадий на болестта, оценка
на операбилността, хистологична диагноза.
2.6.2. Предоперативната епикриза се попълва
и оформя писмено:
2.6.2.1. при планови операции, след обсъждане
на лекарски колегиум – от лекуващия лекар.
2.6.2.2. при спешни операции – от хирурга
оператор.
3. Операция
3.1.Оперативна програма
3.1.1. В нея са включени всички пациенти с
потвърдени показания за хирургична намеса, които
предстои да бъдат оперирани.
3.1.2. Оперативната програма може да бъде
дневна или седмична. Тя подлежи на корекция
при възникнали спешни операции, включвани в
дневната програма с приоритет, или при други
обективни обстоятелства.
3.1.3. Оперативната програма се съставя от
началника на отделението или клиниката на базата
на доклади от лекуващите лекари след предоперативно обсъждане на лекарски колегиум. При
спешни операции показанията се потвърждават,
а срокът и операторът се определят от началника
на клиниката/отделението, респ. от ръководителя
на дежурния екип.
3.2. На предоперативен, интраоперативен и
следоперативен контрол и наблюдение от хирургичния и анестезиологичния екип подлежат:
3.2.1. Всички болни, подложени на оперативна
намеса в операционната зала.
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3.2.2. Всички болни, подложени на оперативна
намеса в амбулаторни условия, т. нар. амбулаторни операции, при които се извършва анестезия.
3.3. Избор на метод на обезболяване.
3.3.1. Местно обезболяване – извършва се
от хирурга оператор при наблюдение на общо
състояние от анестезиологичен екип, ако това е
необходимо. Задължително се изследва поносимостта на пациента към местния анестетик чрез
предварително тестуване.
3.3.2. Другите видове анестезия се провеждат от
анестезиологичен екип съгласно Наредба № 10 от
2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“, включително
и при извършване на еднодневна хирургия.
3.3.3. Изборът на анестезия се извършва от
анестезиологичния екип и е съобразен с вида и
обема на оперативната дейност, предполагаемата
кръвозагуба, общото състояние на пациента, оперативната диагноза и придружаващите заболявания, спешното състояние, оценката на общия и
оперативния риск, условията за работа.
3.4. Избор на операция
3.4.1. При избор на операция се спазват следните принципи:
3.4.1.1. теоретично и практическо владеене
на оперативните техники, както и владеене на
диагностични техники, позволяващи интраоперативно доуточняване на диагнозата за дефинитивно
вземане на решения относно вида и обема на
хирургическата намеса;
3.4.1.2. да не се увреди болният;
3.4.1.3. да се реши болестният проблем;
3.4.1.4. да се отстрани болестта или да се облекчи състоянието;
3.4.1.5. да има условия за интраоперативно
доуточняване на диагнозата;
3.4.1.6. да съществуват условия за справяне с
възможните хирургични усложнения.
3.4.2. При избор на операция в рамките на
еднодневната хирургия се спазват изискванията
за обема и вида на хирургичната интервенция.
3.4.3. При спешни състояния се спазват следните
степенувани принципи:
3.4.3.1. вземане на решение за предприемане
на животоспасяваща операция;
3.4.3.2. включване в екипа на консултант;
3.4.3.3. при невъзможност за постигане на
своевременен и очакван диагностичен и терапевтичен ефект болният се транспортира незабавно
в хирургична структура с по-големи диагностични
и терапевтични възможности.
3.4.4. Предимство е наличието на условия,
структура и ресурси за извършване на спешна
интраоперативна консултация (гефрир) съгласно
изискванията на медицински стандарт по „Клинична
патология“ в срок до половин час. Това изискване
е задължително за хирургични звена, извършващи
планови операции на онкологично болни.
3.5. Оперативен протокол
3.5.1. Оперативният протокол е неизменнна
част от „История на заболяването“.
3.5.2. Оперативният протокол включва:
3.5.2.1. титулна част;
3.5.2.2. описание на оперативния достъп;
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3.5.2.3. установената оперативна находка;
3.5.2.4. извършените интраоперативни диагностични процедури и изследвания, получените
резултати от тях, намерените усложнения и взетите
спрямо тях мерки;
3.5.2.5. обосновка за избрания оперативен
подход;
3.5.2.6. описание на техническите етапи на
извършваната хирургическа намеса;
3.5.2.7. описание на поставените дренажи;
3.5.2.8. условие за завършване на операцията.
3.5.3. Оперативният протокол се съставя и
подписва от хирурга оператор.
3.5.4. В ИЗ хирургът оператор и анестезиологът дават писмени указания за следоперативните
грижи за пациента, необходимите изследвания,
необходимите лекарствени продукти, тяхното
количество и дозировка.
4. Следоперативен период
4.1. Хирургичният екип осигурява постоянно
следоперативно наблюдение на локалното и общото
състояние на болния, на количеството и вида на
отделяните през дренажите секрети, на жизнените
показатели и лабораторните отклонения.
4.2. Хирургът оператор определя срока за
отстраняване на дренажи, сонда, катетър и др.,
извършва контрол на хирургичната рана и определя вида на необходимата превръзка, както и
условията за изписване, домашно наблюдение и
режим, контрол след изписването – краткосрочен
или дългосрочен. При показания той определя
необходимостта от допълнителни прегледи, консултации и други указания, диспансеризация или
рехабилитация, които се вписват в епикризата
при изписване.
4.3. При превеждане на болни в отделение за
интензивно лечение мониторирането на жизнените
функции се осъществява от анестезиологичен екип,
а наблюдението и следоперативният контрол се
осъществяват съвместно от анестезиологичен и
хирургичен екип по съгласуван протокол.
4.4. За болни в структура по еднодневна
хирургия цялата дейност по предоперативната
подготовка, анестезията и операцията, както и
следоперативното гледане и наблюдение след
изписването са разработени в отделен стандрат,
касаещ еднодневната хирургия.
V. Оборудване, апаратура и инструментариум
1. Хирургичен кабинет в лечебно заведение за
извънболнична специализирана медицинска помощ
1.1. Общи изисквания:
1.1.2. Кабинет: кушетка за амбулаторни прегледи, стетоскоп, апарат за артериално налягане,
негативоскоп.
1.1.3. Превързочна: висока кушетка или манипулационна хирургическа маса, хирургически
инструментариум за превръзки и малки амбулаторни операции, електрокоагулатор, допълнителен
източник на светлина (подвижна еднолампова
операционна лампа), стерилизатор. Последният
не е задължителен при възможност за ползване
на система за централна стерилизация.
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1.2. Специфични изисквания към кабинети по
някои медицински специалности с хирургична
насоченост:
1.2.1. Съдова хирургия – предимство е наличието на апарат за ултразвукова доплерова диагностика.
1.2.2. Кардиохирургия – предимство е наличието
на апарат за прожектиране на рентгенови филми
от сърдечна катетеризация.
1.2.3. Пластично-възстановителна хирургия – предимство е наличието на:
1.2.3.1. eлектронож за некротомни разрези;
1.2.3.2. механичен (ръчен) дерматом тип „ПЕЙДЖЕТ“ за обработка на деколирана кожа.
2. Хирургична клиника/отделение
2.1. Приемен кабинет в структурата на диагностично-консултативния блок
2.1.1. Препоръчително е обемът дейност да
включва минимум 750 посещения от нехоспитализирани болни годишно.
2.1.2. Оборудване с апарат за кръвно налягане,
стетоскоп, негативоскоп, хирургични инструменти и
превързочни материали за амбулаторни превръзки,
катетри, дренажи, лекарствен шкаф, стерилизатор.
2.2. Хирургичната клиника/отделение е оборудвана със:
2.2.1. ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори,
перфузори, негативоскоп.
2.2.2. Хирургичен инструментариум за осъществяване на септични и асептични превръзки,
колички за септични и асептични превръзки.
2.2.3. Хирургични изделия, превързочни материали.
2.2.4. Системи за аспирация, за сгъстен въздух,
за кислород.
2.2.5. Болнични легла, реанимационни легла.
2.2.6. Болнични шкафове и гардероби, осветителни тела.
2.2.7. Средства за поддържане на текуща дезинфекция.
2.3. Специфично оборудване за клиники/отделения по специалности с хирургична насоченост:
2.3.1. Съдова хирургия – задължително изиск
ване е наличието на транскраниален доплер,
ангиографски кабинет.
2.3.2. Кардиохирургия – наличие на апарат за
прожектиране на филми от сърдечна катетеризация
и апарат за дихателна рехабилитация.
2.3.3. Гръдна хирургия – задължително да има
кабинет за бронхоскопия и за езофагоскопия,
лаборатория за дихателна патофизиология, компютърна томография, медико-диагностична лаборатория: клинична лаборатория и микробиология.
Предимство е, когато обемът дейност го изисква,
наличието на лаборатория за езофагеална патофизиология, структура по нуклеарна медицина, РЕД.
2.3.4. Пластично-възстановителна и естетична хирургия и изгаряния – електрокоагулатор,
флуидни легла; вани за хидропроцедури; анестезиологичен апарат; солукс-лампи за лечение на
донорски участъци; каракас; помпа за сондово
хранене; инфузионна помпа; затоплящи инфузионни устройства; електротелфер.
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3. Операционна зала (зона, блок)
3.1. Задължително оборудване във всяка операционна зала:
3.1.1. Операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на
извършваните хирургични намеси.
3.1.2. Операционна лампа – основна, осигуряваща концентрирано осветление на операционното
поле.
3.1.3. Сателитно осветително тяло, вкл. подвижна лампа.
3.1.4. Електрокаутер.
3.1.5. Система за аспирация – централна, както
и чрез допълнителна вакуумна помпа.
3.1.6. Анестезиологичен апарат и медицински
изделия.
3.1.7. Хирургически изделия, превързочни
материали.
3.2. Специфично оборудване и хирургичен
инструментариум:
3.2.1. Задължително специфично оборудване:
3.2.1.1. хирургични клиники/отделения, извършващи жлъчно-чернодробни операции – рентгенов
апарат за интраоперативна диагностика и контрол
(холангиография, ангиография);
3.2.1.2. пластично-възстановителна и естетична хирургия и изгаряния – ръчни дерматоми
тип „ПЕЙДЖЕТ“, електродерматоми, ножове на
„Хъмби“, мешграфт – дерматоми (ампиграфт),
плаки за мешграфт – дерматоми, дермабразори,
липоаспиратори, апарат „Тисмут“, апарат епилот,
микрографт за вземане на кожа, електротелфер,
затоплящи инфузионни устройства, инфузионна
помпа;
3.2.1.3. хирургия – инструменти за ревизия на
жлъчните канали и екстракция на конкременти
от тях;
3.2.1.4. детска хирургия – хирургичен инструментариум с подходящи за детската възраст размери, оборудване с оперативен микроскоп и със
самостоятелно затоплящо устройство за новородени
и кърмачета;
3.2.1.5. кардиохирургия – машина за екстракорпорална циркулация, топлообменник (устройство за
хипо- и нормотермия), контрапулсатор, устройство
за събиране и реинфузия на кръв.
3.2.2. Допълнително оборудване:
3.2.2.1. кардиохирургия – наличие на устройства,
подпомагащи работата на сърдечните камери;
3.2.2.2. съдова хирургия – наличие на доплеров
апарат и ангиографски апарат, с възможности за
извършване на ендоваскуларна циркулация.
3.3. Ползваната апаратура подлежи на редовен
контрол за качество, изправност и безопасност.
3.4. Стерилизация
3.4.1. Видове стерилизация, ползвана за нуждите
на структурите по хирургия:
3.4.1.1. централна стерилизация;
3.4.1.2. локална стерилизация – всяка операцинна зала (зона, блок) трябва да разполага с
възможности за локална стерилизация.
3.4.2. Допълнителни изисквания:

2. Индикатори за оценка на хирургичната дейност
2.1. Общи индикатори
Показатели

Индикатори

1

2

3

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

Отчитане на времето за
подготовка на пациента
за хоспитализация:
– преглед – не по-малко
от 20 минути;
– планов прием – до
2 часа;
– записан в листа на чакащите – средно около
2 – 3 дни.
Отчитане на времето за
подготовка на пациента
за операция:
– планови състояния – в
рамките на 24 часа, когато състоянието на пациента позволява;
– спешни състояния – незабавно

Предвид вложените ресурси оценяване на постигнатите резултати
от хирургичното
лечение и анализиране на степента на постигане на
целите.
Създаване на
орг а н и з а ц и я з а
отчитане съвпадението на диагнозите

Измерване на резултата
от проведеното хирургично лечение:
– оздравял;
– с подобрение;
– без промяна в състоянието;
– влошаване на състоянието;
– починал.
Отчитане на процентно
съотношение на съвпадане на диагнози

Стойност за изп ис а н п а ц иен т,
п ри р а внен к ъм
case mix.
Стойност за лечение на епизод
за а мбулат ор ен
пациент

– използваемост;
– оборот;
– с р ед е н п р е с т о й н а
пациента, вкл. пред- и
следоперативен;
– операции – брой, вид,
слож нос т, общо и на
оператори;
– стойност на преминал
болен;
– стойност на лекарстводен;
– стойност на операция

Ефикасност

VI. Стандарти, критерии и показатели за качество
на хирургичната дейност
1. Качество на дейността
1.1. Определение (на Световната здравна организация): „Предоставяне на всеки пациент на
достатъчно видове диагностични и терапевтични
дейности, които да осигурят най-добър резултат
по отношение на здравето, съобразен с актуалното
състояние на медицинската наука, при най-добра
цена за същия резултат, при минимален ятрогенен
риск и достигане на най-голямо удовлетворение
по отношение на процедури, резултати и хуманно
отношение.“
1.2. Компоненти на качеството:
1.2.1. Структура – включва: материално-техническа база и оборудване, медицинска апаратура,
хирургичен инструментариум, човешки ресурси.
1.2.2. Процес – организация на дейността и
нейното управление и всички елементи по предоставяне на хирургичната дейност.
1.2.3. Резултат – всички последващи действия
или ефекти от предоставената хирургична дейност.
1.3. Критерии на качеството:
1.3.1. Достъп до хирургични дейности – създаване на условия за осигурен достъп до хирургична
помощ без териториални, икономически, административни и други ограничения.
1.3.2. Релевантност (уместност и съответствие) – избор на хирургична дейност, която
най-вероятно ще доведе до постигане на желания
резултат и очакваната здравна полза надхвърля
достатъчно евентуалните негативни последствия.
1.3.3. Безопасност на пациента – създаване на
условия за избягване на потенциалните рискове
и свеждане до минимум на непреднамерената
вреда при осъществяване на хирургична дейност.
Включва:
1.3.3.1. диференциране на условия, причини
и механизми, довели до грешки в диагнозата и
лечението;
1.3.3.2. откриване на грешките;
1.3.3.3. разработване на методи за минимизиране и предотвратяване на грешките;
1.3.4. Ефективност и ефикасност на хирургичната дейност – включва степента на постигане на
поставените цели и съотношението полза/разход.
1.3.5. Продуктивност – отчетената максимална
полза от извършеното хирургично лечение при
минимум направено усилие и вложени ресурси.
1.3.6. Удовлетвореност – постигане на очаквания от пациента резултат от лечението чрез
извършване на хирургична дейност.
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Видове

3.4.2.1. предимство е в лечебни заведения за
болнична помощ чрез системата за централна
стерилизация да се ползва опаковъчна машина;
3.4.2.2. предимство е в операционната зала (зона,
блок) да се ползва миялна машина за инструменти.
3.4.3. Специфични изисквания: за операционните
зали по кардиохирургия локалната стерилизация
изисква наличието на автоклав и апарат за часова
химическа стерилизация (етилен оксид).
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1

2

3

Безопасност

С Т Р.

Създаване на
орга н иза ц и я по
отчитането и докладването на инциденти, възникването на стран и ч н и я влен и я,
усложнения и др.
при извършването на хирургични
дейности.
Приложението
на технологиите
и обезпечаването
със съвременна
медицинска апаратура трябва да
осигуряват макси ма л на полезност, без да заст рашават и ли
увеличават рисковете за здравето.
Разработване на
мерки за предот
вратяване или
ограничаване
на ус лож нен и я,
грешки, инциденти, възникване на
странични явления и др.

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

2.2. Специфични индикатори за съдова хирургия – параметри на оперативната смъртност според
вида на заболяването:
2.2.1. Обща смъртност – под 4 %.
2.2.2. Оперативна смъртност – под 3 %.
2.2.3. Планови операции:
2.2.3.1. аневризма на абдоминална аорта – до 5 %;
2.2.3.2. аорто-бифеморален байпас в аортоилиачен сегмент – до 5 %;
2.2.3.3. едностранен аорто-феморален байпас – до 3 %;
2.2.3.4. реконструкция на висцерални артерии – до 3 %;
2.2.3.5. реконструкция във феморо-поплитеален
сегмент – до 1 %;
2.2.3.6.реконструкция на клонове на аортна
дъга – до 1,5 %;
2.2.3.7. хронична венозна болест – под 0,3 %.
2.2.4. Спешни операции:
2.2.4.1. руптурирала аневризма на абдоминална
аорта – до 50 %;
2.2.4.2. в аорто-феморален сегмент – до 5 %;
2.2.4.3. феморо-поплитеален сегмент – до 3 %.
3. Програма за качество
3.1. Отчитане, обработване, сравняване и анализиране на индикаторите.
3.2. Разработване на конкретни действия за повишаване на качеството, включващи подобряване
на организацията на работата, предотвратяване
или ограничаване на усложненията, страничните
ефекти и др.
3.3. Отчитане на ефекта от изпълнените мерки
по т. 3.2.
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VІI. Стандарти за правата и задълженията на
хирургичния пациент
1. Права на пациентите
1.1. Чрез разработване и спазване на харта
за правата на пациентите се създават условия за
зачитане правата и достойнството на всеки гражданин по време на пребиваването му в хирургична
структура. В хартата са разписани:
1.1.1. Правото на всеки пациент да бъде запознат
по достъпен начин със заболяването си, неговата
прогноза, предстоящият диагностично-лечебен
план, евентуалните усложнения, които биха могли
да настъпят, както и съществуващите алтернативи
за видовете изследвания и лечение.
1.1.2. Правото на пациента да получи своевременна и ефективна медицинска помощ независимо
от религията, която изповядва, нивото на културно,
икономическо и социално развитие, както и от
придружаващите заболявания.
1.2. Хирургичният пациент декларира писмено
своето „информирано съгласие“ в стандартизиран
документ, който може да бъде допълван от лечебни
заведения или хирургични структури в зависимост
от спецификата на тяхната дейност и съдържа
информация за:
1.2.1. Видовете клинико-лабораторни и инструментални изследвания, необходимостта от тях,
ползите, рисковете от усложнения, приноса им
за диагнозата или определяне на лечебния план.
1.2.2. Необходимостта от употребата на кръв и
кръвни съставки в пред-, следоперативния период,
както и по време на операция.
1.2.3. Вида на анестезията, необходимостта от
преминаване от местна към обща анестезия, рисковете и евентуалните усложнения, които могат
да настъпят.
1.2.4. Заболяването, евентуалните усложнения,
прогнозата, необходимостта от предложеното
лечение, очаквания изход и съществуващите алтернативи.
1.2.5. Вида на оперативната дейност и съществуващите възможности за оперативно лечение,
оценката на оперативния риск и повлияващите
го фактори (възраст, онкологично заболяване,
придружаващи заболявания), възможни следоперативни усложнения.
1.2.6. Вероятност за развитие на непредвидени
усложнения по време на операцията и предприемане на извънредни, животоспасяващи действия,
които нямат пряка връзка със заболяването, за
което е осъществена хоспитализацията.
1.2.7. Съгласие за донорство на тъкани и органи.
2. Хирургичният пациент е задължен:
2.1. Да спазва добра лична хигиена, да проведе хигиенна баня предоперативно при планова
хоспитализация.
2.2. Да спазва лекарските препоръки за пред
оперативен режим и диета.
2.3. Да осведомява лекуващия лекар и оперативния екип за придружаващи заболявания, които:
2.3.1. Повишават оперативния риск – алергия,
фамилна обремененост, придружаващи заболявания и др.
2.3.2. Представляват риск за хирургичния
екип – СПИН, хепатит и др.
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2.4. Да спазва реда, дисциплината, хигиената
и тишината в хирургичната структура, както и
правилника за вътрешния ред.
2.5. Да провежда назначените му процедури,
като предоперативна подготовка и следоперативна
рехабилитация.
VІІI. Стандарти за интердисциплинарни консултации и обем на диагностичните и хирургичните
дейности
1. Интердисциплинарни консултации
1.1. Видове консултации:
1.1.1. Задължителни консултации със:
1.1.1.1. специалист по анестезиология и интензивно лечение;
1.1.1.2. кардиолог;
1.1.1.3. педиатър – при пациенти под 18-годишна възраст;
1.1.2. Консултации по показания със:
1.1.2.1. специалист по образна диагностика;
1.1.2.2. лабораторен лекар;
1.1.2.3. хематолог;
1.1.2.4. гастроентеролог;
1.1.2.5. нефролог;
1.1.2.6. уролог;
1.1.2.7. пулмолог;
1.1.2.8. акушер-гинеколог;
1.1.2.9. невролог;
1.1.2.10. ендокринолог;
1.1.2.11. микробиолог;
1.1.2.12. лекари с други специалности.
1.2. Консултации в лечебни заведения от различни нива:
1.2.1. Необходими консултации на първо ниво:
1.2.1.1. кардиолог;
1.2.1.2. специалист по анестезиология и интензивно лечение;
1.2.1.3. педиатър – при пациенти под 18-годишна възраст;
1.2.1.4. акушер-гинеколог.
1.2.2. Необходими консултации на второ ниво:
1.2.2.1. кардиолог;
1.2.2.2. специалист по анестезиология и интензивно лечение;
1.2.2.3. педиатър – при пациенти под 18-годишна възраст;
1.2.2.4. акушер-гинеколог;
1.2.2.5. специалист по вътрешни болести, по
образна диагностика или друг специалист;
1.2.2.6. патоморфолог – пред-, интра- или
постоперативна.
1.2.3. Необходими консултации на трето ниво:
1.2.3.1. кардиолог;
1.2.3.2. специалист по анестезиология и интензивно лечение;
1.2.3.3. педиатър – при пациенти под 18-годишна възраст;
1.2.3.4. акушер-гинеколог;
1.2.3.5. специалист по вътрешни болести, по
образна диагностика или лекар с друга специалност
по профила на заболяването;
1.2.3.6. патоморфолог – пред-, интра- или
постоперативна;
1.2.3.7. при необходимост консултации и съвместни операции с лекари с друга специалност с
хирургична насоченост.
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1.3. Специфични консултации в съдовата хирургия със:
1.3.1. Невролог при каротидна патология.
1.3.2. Гастроентеролог и специалист по хирургия
при лечение на мезентериална тромбоза и емболия;
тумори, ангажиращи големи кръвоносни съдове;
при трансплантация на черен дроб.
1.3.3. Кардиолози и кардиохирурзи при лечение
на вазоренална хипертония; торакоабдоминална
аневризма и комбинирани форми на мултифокална
атеросклероза.
1.3.4. Уролози – при лечение на вазоренална
хипертония; при бъбречна трансплантация.
1.4. При необходимост от провеждане на
консултация лекарят консултант може да бъде
от друго лечебно заведение на територията на
същото населено място.
1.5. При спешни пациенти след преценка на
състоянието от лекаря, прегледал болния, и като
се имат предвид диагностичните и лечебните
възможности на лечебното заведение, се избира
конкретен вариант на поведение:
1.5.1. Приемане на пациента в хирургична
структура за незабавно извършване на лечебна
(оперативна) дейност.
1.5.2. Организиране на консултация.
1.5.3. Транспортиране на болния до друго
лечебно заведение, където може да се постигне
очакваният диагностично-лечебен резултат.
2. Обем на диагностичните дейности
2.1. Диагностични дейности в лечебните заведения от различни нива:
2.1.1. Необходими дейности на първо ниво:
2.1.1.1. клинико-лабораторни изследвания: ПКК,
СУЕ, време на кървене и съсирване, кръвна захар,
кръвна урея и креатинин, качествено изследване
на урина;
2.1.1.2. образна диагностика – обзорни рентгенови изследвания на гръден кош и сърце, на
корем; ултразвукова диагностика;
2.1.1.3. ЕКГ.
2.1.2. Необходими диагностични възможности
на второ ниво:
2.1.2.1. клинико-лабораторни изследвания:
– хематологични изследвания;
– биохимични изследвания;
– микробиологични изследвания.
2.1.2.2. образна диагностика на гръден кош и
корем, контрастни изследвания на гастроинтестиналния тракт, пикочо-полова система; ултразвукова
диагностика;
2.1.2.3. интервенционални изследвания:
– ендоскопия;
– цистоскопия;
2.1.2.4. ЕКГ;
2.1.2.5. интраоперативна диагностика:
– образна – ангиография, холангиография,
нативна снимка, фистулография и др.;
– патоморфологична – възможност за спешно
биопсично изследване (гефрир).
2.1.3. Необходими диагностични възможности
на трето ниво:
2.1.3.1. клинико-лабораторни изиследвания:
– биохимични изследвания;
– туморни маркери;
– хормони;
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– хемостазни изследвания;
– микробиологични изследвания;
– вирусологични изследвания;
– имунологични изследвания;
2.1.3.2. образна диагностика:
– рентгенови изследвания;
– контрастни изследвания, вкл. ангиография;
– компютър-томографско изследване;
– магнитнорезонансна диагностика;
– ултразвукова диагностика на корем, гръден
кош, ретроперитонеално пространство, урогенитална система, щитовидна жлеза;
– доплерова сонография на кръвоносни съдове;
– сцинтиграфия;
2.1.3.3. интервенционални изследвания:
– ендоскопия и ендоскопски изследвания – горна и долна с биопсични изследвания;
– ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография;
– възможност за ендоскопска хемостаза – медикаментозна, лазер, аргон;
– бронхоскопия с биопсия и лаваж;
– цистоскопия;
– тънкоиглена биопсия и диагностични пункции – перкутанни, под ехографски или КТ контрол;
2.1.3.4. патоморфологична и цитологична лаборатория;
2.1.3.5. ЕКГ, ехокардиография;
2.1.3.6. специализирани инструментални изследвания;
2.1.3.7. интраоперативна диагностика:
– контрастни рентгенови изследвания и интраоперативна ехография, вкл. ендолуменна;
– ендоскопски иследвания – гастродуодено
скопия, холедохоскопия, ректоскопия, фиброколоноскопия, лапароскопия, бронхоскопия, торакоскопия, цистоскопия и др.;
– патоморфологично изследване – възможност
за спешно биопсично изследване (гефрир) и цитологично изследване;
– видеоасистирана диагностика.
2.2. Специфични изисквания за обем на диагностичните възможности в хирургични клиники/
отделения.
2.2.1. Задължителни:
2.2.1.1. неврохирургия – диагностика, включваща ЕЕГ, електромиография, миелография и
каротидна ангиография;
2.2.1.2. съдова хирургия – изследвания с ултразвуков доплер и ангиограф;
2.2.1.3. кардиохирургия:
– ехокардиография – трансторакална и трансезофагеална;
– сърдечна катетеризация;
– изследване показателите на външното дишане;
– хемостазеологичен статус;
– микробиологични изследвания;
– патоморфологични изследвания;
2.2.1.4. детска хирургия:
– трансдюсер интраоперативна ехография при
деца;
– фиброгастродуоденоскоп за деца;
– фиброколоноскоп за деца;
2.2.1.5. пластично-възстановителна и естетична
хирургия и изгаряния – диагностични възможности за:
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– диагностика на площ и дълбочина на изгарянето;
– микробиологична диагноза на ранева и обща
бактериална инфекция;
– артериографска диагностика при електрически
изгаряния и хемангиоми;
– ЕЕГ при комбинирани травми;
– ЕМГ при увреди от електрически изгаряния;
– ЕКГ при електрически изгаряния и общо
охлаждане;
– хистоморфология при кожни тумори;
– КТ при нужда (електрически изгаряния,
комбинирана травма).
2.2.2. Допълнителни – съдова хирургия – компютър-томографско изследване, магнитнорезонансна диагностика.
2.3. Обемът клинико-лабораторни и инструментални изследвания и консултациите с лекари специалисти за предоперативния период на
плановите болни могат да се извършват в друго
лечебно заведение на територията на същото
населено място.
2.4. Клинико-лабораторните и инструменталните
изследвания, които се провеждат в следоперативния
период, трябва да бъдат гарантирани от лечебното
заведение, в което се извършва операцията.
2.5. Обемът на оказваната хирургична помощ
трябва да бъде съобразен и с възможностите за
извършване на необходимия обем изследвания.
2.6. Когато в лечебното заведение няма необходимите изисквания за извършване на очаквания
обем дейности, пациентите трябва да бъдат насочени незабавно към лечебно заведение, в което
може да бъде осъществен необходимият обем
диагностични дейности.
3. Обем на хирургичната дейност
3.1. Видове операции според обем и сложност:
3.1.1. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия:
3.1.1.1. включват се заболявания на кожата,
подкожието и достъпната лигавица (възпалителни,
доброкачествени тумори); обработка и корекция
на рани;
3.1.1.2. операциите могат да бъдат осъществени
в амбулаторни условия или при непродължителна
хоспитализация.
3.1.2. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия:
3.1.2.1. включват се заболявания на органи,
тъкани, системи или части от тях;
3.1.2.2. операциите изискват задължителна хоспитализация и осъществяване на следоперативен
контрол;
3.1.3. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия:
3.1.3.1. извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на част
от него, заместване с пластичен или изкуствен
материал; намеса върху повече от един орган в
един етап (симултанни операции), едновременна
намеса върху органи и тъкани от две области/
кухини на тялото;
3.1.3.2. операциите изискват задължителна
хоспитализация.
3.1.4. Операции с голям обем и голяма сложност, „много голяма“ хирургия:
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3.1.4.1. извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на част
от него, заместване с пластичен или изкуствен
материал; намеса върху повече от един орган и
тъкан в един етап (симултанни операции); едновременна намеса върху органи и тъкани от две
области/кухини на тялото; трансплантация на
органи и тъкани;
3.1.4.2. осъществяват се в специализирани хирургични клиники/отделения;
3.1.4.3. операциите изискват задължителна
хоспитализация.
3.1.5. Еднодневна хирургия – включва подбрани
планови операции с малък, среден и голям обем
и сложност, при стандартни условия и правила,
разработени в медицинските стандарти за еднодневна хирургия. В рамките на един ден пациентът трябва да бъде приет, да бъдат осъществени
процедурите на еднодневната хирургия и да бъде
изписан от лечебното заведение. Операциите се
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извършват при спазване на качеството, минимална травматичност, максимално ограничаване на
усложненията, адекватна оценка за развитието на
следоперативния период
3.1.6. Амбулаторна хирургия – включва манипулации, малки операции в спешен порядък, със или
без анестезия, без хоспитализация, в хирургична
амбулатория, съгласно раздел втори.
3.2. Спешна хирургия – изпълняват се операции
с всеки обем и сложност, незабавно след хоспитализацията или след кратък период, през който се
извършва интензивна предоперативна подтоговка.
3.3. Разрешен обем на хирургична дейност, в
съответствие с нивото на лечебното заведение, в
което се намира хирургичната структура:
3.3.1. За осъществяване на оперативна дейност
в съответствие с обема и сложността є трябва да
бъдат спазени изискванията, посочени в следната
таблица:

Вид
операция

Показател

Изисквания

1

2

3

Малки
операции

1. Предоперативни из- При показания: ПКК, протромбиново време, кръвна захар.
следвания и подготовка Предоперативни консултации съгласно т. 6.2.1
2. Оперативен екип
Оператор – хирург, инструментираща сестра. При показания – анестезиолог, анестезиологична сестра
3. Място на извършване Извънболнична хирургична практика или операционна зала в
болница
4. Оборудване
Операционна маса или кушетка за амбулаторни манипулации,
операционна лампа (фиксирана или подвижна)
5. Инструментариум и Общ хирургичен инструментариум, шевен материал, превързочни
консумативи
материали, дренажи
6. Анестезия
Локална, при показания за обща анестезия – изборът и прилагането на анестетични средства и техники се осъществява от
ръководителя на анестезиологичния екип съгласно медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“
7. Следоперативен пе- При показания – краткотрайно амбулаторно наблюдение 1-2
риод
часа или хоспитализация

Средни
операции

1. Предоперативни из- ПКК, протромбиново време, кръвна захар, кръвна урея и креследвания и подготовка атинин, урина – количествено изследване.
ЕКГ и консултация с кардиолог.
Рентгеноскопия/графия на белия дроб със заключение.
Предоперативни консултации съгласно т. 6.2.2.
При показания:
– тест за алергия, консулт с алерголог, противоалергична
подготовка;
– антитромботична профилактика;
– антибактериална профилактика.
При показания: кръвна група
2. Оперативен екип
Оператор с придобита специалност с хирургична насоченост
по съответния профил, асистент (при необходимост – втори
асистент), инструментираща операционна сестра, обслужваща
операционна сестра.
Анестезиолог, анестезиологична сестра
3. Операционна зала
Стандартно оборудване: операционна маса, операционна лампа,
електрокаутер
Анестезиологично оборудване: апарат за анестезия, монитор,
дефибрилатор, аспирационна система/помпа
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4. Инструментариум и Общ хирургичен инструментариум.
медицински изделия
Специализиран хирургичен инструментариум за кардиохирургия,
съдова, гръдна, детска, пластично-възстановителна и естетична
хирургия.
Шевен материал, дренажи
5. Анестезия
Изборът и прилагането на анестетични средства и техники се
осъществява от ръководителя на анестезиологичния екип съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“
6. Следоперативен пе- Хоспитализация в хирургично отделение/клиника
риод
Големи
и много
големи
операции

1. Предоперативни из- Биохимични изследвания, коагулограма.
следвания и подготовка Кръвна група.
Интердисциплинарни консултации в съответствие с т. 1.2.2 и 1.2.3.
Други клинико-лабораторни изследвания – микробиологични,
имунологични и др.
При показания:
– тест за алергия, консултация с алерголог, противоалергична подготовка
– антитромботична профилактика, антибактериална профилактика
2. Оперативен екип
Оператор с придобита специалност с хирургична насоченост
по съответния профил, 2 до 3 асистенти, като поне един от
тях трябва да бъде с придобита специалност с хирургична насоченост, инструментираща операционна сестра, обслужваща
операционна сестра.
Анестезиолог, анестезиологична сестра.
При необходимост – интердисциплинарен операционен екип,
възможност за многопрофилни консултации.
При извършване на онкологични операции – патоморфологична
лаборатория и консултант – патоморфолог
3. Операционна зала
Многопрофилна операционна маса (с възможност за разполагане на болния по гръб, по лице, странично, гинекологично
положение, както и за повдигане на отделна част от тялото).
Операционна лампа с две осветителни тела (евент. основна
операционна лампа и допълнителна подвижна).
Аспирационна система (евент. електрическа аспирационна
помпа).
Електрокаутер
4. Инструментариум и Стандартен и специализиран по отделните хирургични профили
медицински изделия
хирургичен инструментариум и медицински изделия.
Специализирана апаратура и инструменти:
– за рязане и кръвоспиране (ултразвуков скалпел, аргонплазмен коагулатор, трион циркуляр за стернотомия
и др.);
– рентгенов апарат, рентгентелевизионна уредба (за ангиография, холангиография) и друга диагностична апаратура;
– апарат за ЕКК;
– друга специализирана апаратура: операционен микроскоп,
увеличителни очила и други.
Импланти: изкуствени мрежи, съдови протези, сърдечни клапи,
заместители на дерма и др.
Осигурена кръв за операция в необходимия обем
5. Анестезия и интен- Изборът и прилагането на анестетични средства и техники се
зивно лечение
осъществява от ръководителя на анестезиологичния екип, съгласно медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
Интензивното лечение се провежда от специализираната структура за интензивно лечение
6. Следоперативен
Лечение в специализирана структура по интензивно лечение
период
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3.3.2. Обем на хирургичната дейност в лечебни
заведения за извънболнична помощ:
3.3.2.1. първична медицинска помощ:
– диагностика на вродени и придобити хирургични заболявания у деца и възрастни;
– диагностика на спешни хирургични заболявания, вкл. обработка на малки повърхностни
наранявания;
– при показания: насочване на пациент за
преглед при лекар с придобита специалност по
хирургия;
3.3.2.2. специализирана медицинска помощ:
– диагностика на планови и спешни хирургични
заболявания;
– консервативно лечение в извънболнични
условия, вкл. амбулаторни хирургични процедури
и манипулации;
– обработка на рани, контролни превръзки,
амбулаторни операции, в обем съгласно раздел
втори;
– контролни прегледи, експертиза на временната неработоспособност;
– предоперативна подготовка в извънболнични
условия;
– насочване на пациент в хирургична структура
на лечебно заведение за болнична помощ.
3.3.3. Обем на хирургичната дейност в лечебни
заведения за болнична помощ:
3.3.3.1. дейности на първо ниво:
– диагностика на хирургичните заболявания
според наличното оборудване;
– възможност за интердисциплинарни консултации и дейности;
– планови операции в обем на „малка“ и
„средна“ хирургия;
– спешни операции в обем на „малка“, „средна“
и „голяма“ хирургия;
– контролни прегледи, наблюдения, манипулации и процедури;
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– експертиза на временната неработоспособност;
– консултиране и привеждане на болни в хирургична структура на второ и трето ниво;
3.3.3.2. дейности на второ ниво:
– диагностика на хирургичните заболявания
според наличното оборудване;
– възможност за интердисциплинарни консултации и дейности;
– планови операции в обем на „малка“, „средна“
и „голяма“ хирургия;
– спешни операции в обем на „малка“, „средна“,
„голяма“ и „много голяма“ хирургия;
– контролни прегледи, наблюдения, манипулации и процедури;
– експертиза на временната неработоспособност;
– консултиране и привеждане на болни в хирургична структура на трето ниво;
3.3.3.3. дейности на трето ниво:
– диагностика на хирургичните заболявания в
пълен обем, включително чрез интердисциплинарни методи;
– възможност за интердисциплинарни консултации и дейности;
– всички по вид планови, спешни и интердисциплинарни операции в обем на „малка“, „средна“,
„голяма“ и „много голяма“ хирургия;
– контролни прегледи, наблюдения, манипулации и процедури;
– експертиза на временната неработоспособност;
– следоперативна консултация на пациенти от
страната;
3.3.3.4. хирургичната дейност се извършва в
съответствие с профила на хирургичната специалност, за която хирурзите, работещи в болницата,
имат придобита правоспособност.

Хирургична дейност по вид и обем, отразена в табличен вид
Обем на хирургичната дейност

Диагностика

Консервативно
лечение

Амбулаторни
операции

Малки
операции

Средни Големи
опера- операции
ции

Много го- Интердислеми опе- циплинарации
рен екип

Първична медицинска помощ

+

+/-

-

-

-

-

-

-

Специа лизирана медицинска
помощ

+

+

+

-

-

-

-

-

Хирургична
структура –
първо ниво

+

+

+

+

+

+ при
спешност

-

-

Хирургична
структура –
второ ниво

+

+

+

+

+

+

+ при
спешност

+ при
спешност

Хирургична
структура –
трето ниво

+

+

+

+

+

+

+

+
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IX. Методически указания и алгоритми за добра
клинична практика
1. Методическите указания се изработват за
всяка нозологична единица или основна процедура от хирургичната практика и са неразделна
част от медицинските стандарти по хирургия,
неврохирургия, гръдна, съдова, детска, пластичновъзстановителна и естетична и кардиохирургия.
2. Методичните указания се разработват от работни групи и се приемат с консенсусни решения
под ръководството на Българското хирургично
дружество.
3. Методичните указания подлежат на периодично осъвременяване, корекции и допълнения.
4. Всички специалисти със специалности с хирургична насоченост трябва да практикуват своята
професия, като спазват методическите указания
и изискванията за всяка нозологична единица.
5. Специалисти със специалности с хирургична
насоченост, които не спазват изискванията на
медицинските стандарти, подлежат на гражданска
и наказателна отговорност, на професионална и
етична оценка от съсловните организации и научните дружества.
Х. Указания за безопасност на служителите и
пациентите
1. Всички работещи в хирургични структури са
задължени:
1.1. Да спазват правилата за безопасни и здравословни условия на труд.
1.2. Да се грижат за своята безопасност.
1.3. Да изпълняват своята работа само ако
имат необходимата правоспособност.
2. Работещите в хирургичните структури трябва
да се грижат за безопасността на пациентите чрез:
2.1. Своевременно оказване на качествена
медицинска дейност.
2.2. Непричиняване на бездействия или осъществяване на действия, които да доведат до увреда
на здравето и живота на пациентите.
Раздел втори
Специфични операции по медицинските специалности по хирургия, неврохирургия, лицево-челюстна
хирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова
хирургия, детска хирургия и пластично-възстановителна и естетична хирургия
Забележка. За използвания набор от оперативни процедури с „малък“, „среден“, голям“ и
„много голям“ обем и тежест по специалностите
„Неврохирургия“, „Кардиохирургия“, „Гръдна хирургия“ „Лицево-челюстна хирургия“ да се ползват
медицинските стандарти по тези специалности.
А. СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ОПЕРАЦИИ
В ОБЛАСТТА НА СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ
ХИРУРГИЯ НА АРТЕРИИТЕ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Операции на аневризма на главен клон на
аортната дъга в гръдния кош.
2. Оперативно отстраняване на придобита
стеноза или тромбоза на главен клон на Ао-дъга
в гръдния кош чрез реконструкция.
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3. Оперативно отстраняване на съдова малформация в гръдния кош чрез реконструкция.
4. Реконструктивна операция на артерио-венозна
фистула в гръдната или коремната кухина.
5. Оперативна обработка на интраторакално
съдово нараняване със съдова трансплантация.
6. Реконструктивна операция при торакоабдоминална аневризма ІV тип с реплантация на
висцерални и мезентериални артериални съдове.
7. Реконструктивна операция на абдоминалната
аорта при аневризма.
8. Реконструктивна съдова операция на висцерален съд.
9. Реконструктивна операция на бъбречна
артерия.
10. Реконструктивна операция на екстракраниална мозъчна артерия със или без налагане на шънт.
11. Отстраняване на тумор на гл. каротикус
без или със резекция на артериални съдове и
заместване с протеза.
12. Реконструктивна операция на абдоминалната
аорта при стеноза или тромбоза.
13. Реконструктивна операция на абдоминалната аорта при стеноза или тромбоза, съчетана
с феморо-поплитеална реконструкция с протеза
или автовена.
14. Реплантация на ниво брахиум или бедро.
15. Реплантация на ръка в областта на средата
или основата на дланта или предмишницата.
16. Експлантация на компроментирана Ао-бифеморална съдова протеза, имплантиране на нова
или поставяне на аксило-бифеморална такава.
17. Оперативна обработка на интраторакално
или интраабдоминално съдово нараняване с директен шев.
18. Едностранна реконструктивна операция на
тазова артерия със съдова протеза.
19. Едностранна едномоментна реконструктивна
операция на тазова и бедрена артерия със съдова
протеза или съдова протеза и автовена.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма хирургия“
1. Оперативна обработка на интраторакално
или интраабдоминално съдово нараняване с директен шев.
2. Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд в гръдната или коремната кухина като самостоятелна дейност.
3. Оперативна обработка на екстракраниално
нараняване на мозъчни съдове с директен шев.
4. Едностранна реконструктивна операция на
тазова артерия със съдова протеза.
5. Едностранна едномоментна реконструктивна
операция на тазова и бедрена артерия със съдова
протеза или съдова протеза и автовена.
6. Едностранна реконструктивна операция във
феморо-поплитеалния сегмент със съдова протеза
или автовена.
7. Реконструктивна операция на бедрена артерия
с феморо-феморална протеза „крос-овър“.
8. Двустранна реконструктивна операция на
двете бедрени артерии с аксило-бифеморална
съдова протеза.
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9. Едностранна реконструктивна операция
на бедрена артерия с аксило-феморална съдова
протеза.
10. Реконструктивна операция на периферна
артерия на брахиум или бедро с резекция на съда
и заместване със съдова протеза или автовена.
11. Реконструктивна операция на артерията
на ръката.
12. Реконструктивна операция на задколянната
артерия.
13. Реконструктивна операция на артериите
на подбедрицата.
14. Реконструктивна операция на истинска
периферна аневризма.
15. Реконструктивна операция на лъжлива
(травматична) периферна аневризма.
16. Реконструктивна операция на артерио-венозна фистула на крайниците и шията.
17. Реконструктивна операция на анастомотична аневризма.
18. Реконструктивна операция на периферна
артерия чрез тромбендартеректомия (ТЕА) и „със“
или „без“ синтетична заплатка.
19. Реконструктивна операция на периферна
артерия чрез емболектомия.
20. Реконструктивна операция на травматично
наранен периферен съд и заместване със съдова
протеза.
21. Реконструктивна операция на тромбозирала
съдова протеза чрез тромбектомия.
22. Реконструктивна съдова операция на тромбозирала съдова протеза на крайниците чрез експлантация на протезата и имплантиране на нова.
23. Създаване на артерио-венозен шънт със
съдова протеза за хемодиализа.
24. Отстраняване на голямообемен и инфилтриращ съдов тумор (ангиом) на крайниците и
телесната повърхност.
25. Експлантация на периферна съдова протеза
с пластика на артериална стена или поставяне на
нова протеза.
26. Интраоперативна и перкутанна вътрелуменна ангиопластика е стунтеряну (ендопротезиране).
27. Имплантация на пейсмейкър (сърдечен
кардиостимулатор).
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд на шията като самостоятелна операция.
2. Шев на травматично наранен кръвоносен съд
на крайниците, включително обработка на раната.
3. Оперативно вземане на артерия за съдова
трансплантация.
4. А-V фистула за хемодиализа без протеза.
5. Отстраняване на малък тумор (ангиом) на
кръвоносните съдове.
6. Ампутация на бедро или подбедрица при
атеросклеротична исхемична гангрена.
7. Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд на крайниците като самостоятелна операция.
8. Канюлиране на артерия за интраартериални
инфузии (ако се касае за долна епигастрална вена,
то тази операция е за ІІІ гр.).
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9. Екстирпация на съдова протеза и лигатура
на съда (това не е малка операция и би следвало
да мине в ІІІ гр.).
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд на крайниците като самостоятелна операция.
2. Оперативно вземане на вена за съдова
трансплантация.
3. Канюлиране на артерия за интраартериални
инфузии.
4. Екстирпация на съдова протеза и лигатура
на съда.
5. Вторична хемостаза при хеморагия на крайниците без реконструкция на съд.
6. Измерване на налягането (интралуменно) в
представения кръвоносен съд.
7. Некректомия или ампутация на пръсти при
съдово-исхемични поражения.
ХИРУРГИЯ НА ВЕНИТЕ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Реконструктивна операция на вена кава
супериор или инфериор (напр. при разширена
туморна хирургия с резекция на кавата или заместване с венозна протеза), евент. вкл. поставяне
на временна артерио-венозна фистула.
2. Операция при портална хипертензия чрез
венозна анастомоза и артериализация.
3. Операция при портална хипертензия чрез
венозна анастомоза.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Вено-венозно шънтиране (напр. по Палма)
с налагане на артерио-венозен шънт.
2. Вено-венозно шънтиране (напр. по Палма)
без налагане на артерио-венозен шънт.
3. Операция при портална хипертензия чрез
дисекация и деваскуларизация.
4. Реконструктивни операции на вени на тялото
с изключение на празните вени (тромбектомия,
заместване с трансплантант, байпас операции),
евент. вкл. налагане на временна артерио-венозна
фистула.
5. Прекъсване на вена кава инфериор след
представяне.
6. Тромбектомия на вени на тялото.
7. Едностранно премахване на варикозни магистрални вени с лигатура на перфорантни вени.
8. Шев на травматично наранена вена на крайниците, вкл. обработка на раната.
9. Операция на лимфедем на един крайник.
10. Лимфно-венозни анастомози при лимфедем.
11. Премахване на лимфно-съдови анастомози
при аномалии на цистерна хили.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Имплантация на филтър (транскутанно) във
вена кава инфериор.
2. Едностранно премахване на вена сафена
магна или парва и екстирпация на повече странични клонове.
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3. Изолирана екстирпация на страничен клон
и/или дисекция и лигатура на перфорантна вена.
4. Инцизия на тромбозирал варикозен съд.
5. Закрепване на артерио-венозен шънт.
6. Отстраняване на малък венозен тумор (ангиом) чрез ексцизия.
7. Венесекция за интравенозно вливане.
ХИРУРГИЯ НА СИМПАТИКУСА
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Торакална симпатектомия (трансторакална,
аксиларна и т.н.).
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност, „средна“ хирургия
1. Лумбална симпатектомия.
ХИРУРГИЯ В КОСТНО-КЛАВИКУЛАРНОТО
ДЕФИЛЕ
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Трансторакална резекция на аномално І-во
ребро, съчетана с торакална симпатектомия.
2. Трансторакална резекция на аномално І-во
ребро с акцесорно шийно ребро, съчетана с торакална симпатектомия.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Пресичане на мускули скалени – шиен
достъп.
2. Екстраторакално премахване на акцесорно
шийно ребро с шиен достъп.
Б. СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ОПЕРАЦИИ
В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Тиреоидектомия.
2. Екстирпация на ретростернална струма.
3. Разширени шийни лимфни дисекции при
тиреоиден карцином.
4. Интраторакални операции върху хранопровода.
5. Операция върху хранопровода с абдоминоторакален достъп и реконструкция.
6. Езофагектомия без торакотомия с реконструкция.
7. Ексцизия на дивертикул на хранопровода.
8. Парциална резекция на хранопровода и
реконструкция.
9. Тотална езофагектомия с реконструкция.
10. Езофагеален байпас със стомах, илеум или
колон.
11. Гастрален байпас/бендинг при затлъстяване.
12. Горна поларна резекция на стомаха със и
без торакотомия.
13. Гастректомия с лимфаденектомия, оментектомия, със или без спленектомия.
14. Блокова резекция на стомаха при рак, с
лимфаденектомия, спленектомия и съседен орган – панкреас и/или колон.
15. Ререзекция на стомаха за пептичен улкус
на йеюнома или за гастройеюноколична фистула.
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16. Реконструктивна операция на стомаха.
17. Разширена резекция на тънко черво.
18. Операция на Nobel (тотална интестино
пликация).
19. Стриктуропластика при болест на Crohn.
20. Операция за фистула на гастроинтестиналния тракт.
21. Субтотална резекция на колона.
22. Тотална колектомия.
23. Блокова резекция на колон и съседен орган – стомах, дуоденум, панкреас.
24. Сфинктеросъхраняваща резекция на ректума
(ниска резекция, много ниска резекция, „смъкващи“ техники).
25. Проктоколектомия с дефинитивна илео
стомия.
26. Проктоколектомия с илеоаноанастомоза
(pouch).
27. Абдомино-перинеална екстирпация на
ректума.
28. Предна резекция на ректума.
29. Тотална или частична тазова екзентерация
(ректум, матка, влагалище, простата).
30. Портокавен шънт.
31. Гастроезофагеална деконгестия (Sugiura).
32. Спленектомия при портална хипертония и
при тумор на далака.
33. Резекция на черен дроб (сегмент, лоб,
половина).
34. Резекция на черен дроб за метастаза едновременно с друга органна резекция.
35. Холедоходуоденоанастомоза, друга билиодигестивна анастомоза.
36. Оперативна папилосфинктеротомия или
папилосфинктеропластика.
37. Резекция на d. choledochus и d. hepaticus.
38. Реконструктивна операция на екстрахепаталните жлъчни пътища.
39. Екстирпация на папилата с реинплантация
на каналите.
40. Дуоденопанкреатична резекция.
41. Лява хемипанкреатектомия със спленектомия.
42. Сегментна резекция на панкреаса.
43. Вирсунгойеюноанастомоза.
44. Разширена резекция на панкреаса с резекция на съдове (v.portae, мезентериални съдове).
45. Анастомоза (вътрешен дренаж) между
панкреатична псевдокиста и кух орган (стомах,
дуоденум/йеюнум).
46. Панкреатична сфинктеротомия/сфинктеропластика.
47. Операции при хормонални тумори на панкреасната жлеза.
48. Отстраняване на надбъбречни тумори с
парааортална дисекция.
49. Екстирпация на ретроперитонеален тумор.
50. Параортална лимфна дисекция.
51. Ингвинална лимфна дисекция по Duken.
52. Операция по повод фистула – дуоденална,
стомашна, чревна, билиарна, панкреатична.
53. Трансплантация на черен дроб.
54. Трансплантация на панкреас.
55. Трансплантация на тънко черво.
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ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Адреналектомия.
2. Струмектомия.
3. Паратиреоидектомия.
4. Енуклеация на бенигнен тумор на хранопровода.
5. Сутура при перфорация на хранопровода.
6. Кардиомиотомия.
7. Езофагофундопликация.
8. Горна поларна резекция без торакотомия.
9. Сутура на кървяща язва.
10. Сутура на перфорирала язва.
11. Гастротомия с ескцизия на полип.
12. Пилоропластика, гастродуоденопластика.
13. Гастроентероанастомоза – предна, задна.
14. Проксимална селективна ваготомия.
15. Ваготомия с дренажна операция.
16. Резекция на стомаха със или без ваготомия.
17. Субтотална резекция на стомаха с регионерна лимфаденектомия.
18. Апендектомия при дифузен апендикуларен
перитонит.
19. Илеостомия.
20. Колостомия – цекостомия, трансверзостомия, сигмостомия.
21. Парциална резекция на тънки черва.
22. Ексцизия на чревна фистула.
23. Резекция на тънко черво – сегментна,
частична.
24. Обходна чревна анастомоза.
25. Хемиколектомия (дясна, лява, разширена).
26. Резекция на сигмата.
27. Операция за пролапс на ректума с лапаротомия.
28. Резекция на ректума по Hartmann.
29. Перинеална ампутация на ректума.
30. Ректотомия постериор, включително шев
за отстраняване на ректален тумор.
31. Ревизия на анастомоза (тънко и дебело
черво).
32. Реституция на чревния тракт при затваряне
на илео- или колостома.
33. Дилатация на чревна стриктура включително
стеноза на анастомоза.
34. Резекция на мезентериума, включително
локална ексцизия за лезия.
35. Херниотомия при инкарцерация (без или
със резекция на орган и с перитонит).
36. Лапаротомия при перитонит, с лаваж и
дренаж, евентуално с резекция на орган.
37. Холецистектомия при усложнен холецистит
(конвенционална, лапароскопска).
38. Холецистостомия, холецистендизе.
39. Поставяне на външен билиарен дренаж.
40. Ехинококцектомия при неусложнен и усложнен ехинокок, множествена ехинококоза.
41. Дренаж на чернодробен абсцес.
42. Атипична (краева) резекция на черния дроб,
локална ексцизия.
43. Марсупиализация/външен дренаж на панкреатична псевдокиста.
44. Операция за панкреатична фистула.
45. Панкреатолитотомия.
46. Спланхницектомия.
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47. Операция по повод хиперплазия на надбъб
речните жлези.
48. Спленектомия (без портална хипертония).
49. Сутура на кървящи варици.
50. Пластика при ректовагинална или ректовезикална фистула.
51. Операция при заклещена херния без резекция на орган.
52. Пластика на предната коремна стена за
евентрация/следоперативна херния.
53. Операция за релаксация на диафрагмата.
54. Лапаротомия за абсцес в коремната кухина.
55. Лапаротомия за субфреничен абсцес.
56. Нефректомия.
57. Хистеректомия.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Езофагостомия в шийната област.
2. Екстирпация на d. thyreoglossus.
3. Гастростомия, гастропексия.
4. Езофагофундопексия.
5. Оперативен тубаж на хранопровода.
6. Ексцизия/клиновидна резекция на Мекелов
дивертикул.
7. Полипектомия на колона.
8. Апендектомия – конвенционална, лапароскопска.
9. Трансанална екстирпация на полип, вилозен
тумор.
10. Хемороидектомия.
11. Ексцизия на анална фисура.
12. Пластика на аналния сфинктер при инконтиненция.
13. Анопластика при стеноза.
14. Ексцизия на перианална фистула.
15. Биопсия на черния дроб.
16. Херниотомия – конвенционална, лапароскопска.
17. Салпингоовариектомия.
18. Диагностична (експлоративна) лапаротомия.
19. Ексцизия на дермоидна/пиларна киста.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Трансанална екстирпация на полип на краче,
на хипертрофирала анална папила.
2. Лигатура на единичен хемороидален възел.
3. Анална дилатация при фисура.
4. Ексцизия/дисцизия на интрасфинктерна
перианална фистула.
5. Инцизия на супурирала дермоидна киста.
6. Инцизия на перианален абсцес.
7. Инцизия на подкожен флегмон/абсцес.
8. Инцизия на фурункул/карбункул.
9. Екстирпация на врастнал (крив) нокът.
10. Кожно-мускулна биопсия.
11. Регионерна лимфна дисекция на подкожни
лимфни възли.
12. Имплантация на подкожен медикаментозен
резервоар.
13. Корекция на вициозен цикатрикс.
14. Проста кожна пластика – с ламбо, свободна.
15. Ревизия на оперативна рана.
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Забележка. Операции от други области на
хирургията, които могат да бъдат извършвани от
хирург в условия на спешност:
1. Дебарасираща трепанация при вътречерепен
кръвоизлив.
2. Фиксиране на гръден капак.
3. Торакоцентеза и дренаж.
4. Обработка на рана на гръдната стена.
5. Вътрегръдна хемостаза.
6. Плеврална пункция.
7. Фенестрация на перикарда.
8. Пункция на перикарда.
9. Лигиран/шев на магистрален съд.
10. Венесеция.
В. СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ОПЕРАЦИИ
В ОБЛАСТТА НА ДЕТСКАТА ХИРУРГИЯ
ХИРУРГИЯ НА НОВОРОДЕНИ ДЕЦА
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Екстирпация на пермагнени кистични хигроми на шията.
2. Екстирпация на пермагнени хемангиоми и
лимфангиоми на шията, лицето, крайниците и
останалите телесни повърхности, налагащи автокутанеопластики.
3. Реконструктивни операции при атрезии на
хранопровода с трахеоезофагеални фистули, налагащи екстра- или интраплеврална торакотомия,
лигатура на фистулата и анастомоза на сегментите
на хранопровода.
4. Операции по повод на аплазия на диафрагмалния купол, налагащи ксенопластика.
5. Реконструкция на неоезофаг чрез транспозиция на дебело черво или стомах в кърмаческа
възраст.
6. Операции при аномалии на дуоденум и
тънки черва, налагащи множествени чревни анастомози тип Y.
7. Реконструктивни операции при билиарни
атрезии – тип портодигестивни и хепатикодигестивни анастомози.
8. Трансплантация на черен дроб.
9. Разширени резекции на черен дроб, включващи три-четири сегмента.
10. Абдоменоперинеална интраректална ректосигмоидектомия при болестта на Хиршпрунг.
11. Абдоменоперинеална интраректална проктопластика тип Ребайн-Ромуалди.
12. Операции при пермагнени ретроперитонеални тумори, свързани с нефректомия, супрареналектомия и при ангажиране на магистрални
съдове от неопластичния процес.
13. Реконструктивни операции при долни целозомии.
14. Операции при пермагнени организмоидни
тератоми.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Реконструктивни операции при хейлосхиза.
2. Екстирпация на д. тиреоглосус, д. тимофарингеус, медиални и латерални шийни фистули.
3. Шийна езофагостома.
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4. Операции при Н-тип трехеоезофагеални
фистули.
5. Гастростомия и дегастростомия.
6. Пилоромиотомия.
7. Дуоденодуоденоанастомоза, дуоденойеюноанастомоза.
8. Операции при позиционни аномалии на
гастроинтестиналния тракт със или без волвулус.
9. Операции при мекониум илеус.
10. Операции при чревни атрезии с резекция
на черво и чревна анастомоза.
11. Илиачен анус и затваряне на същия.
12. Двуцевен противоестествен анус на дебелото черво.
13. Затваряне на противоестествен анус с резекция на черво и анастомоза.
14. Операции при перзистиращ дуктус омфалоентерикус и Мекелов дивертикул.
15. Реконструктивни операции при вродени
дефекти на предната коремна стена – омфалоцеле,
лапаросхиза.
16. Билеодигестивни анастомози при вродени
кисти на холедоха.
17. Лапаротомии при перитонит и перитонитилеус с разширена ревизия и санация на коремната
кухина със или без налагане на лапаростома.
18. Органосъхраняващи операции на паренхимни коремни органи при травмена увреда на същите.
19. Перинеални анопроктопластики.
20. Операции при инвагинации с мануална
дезинвагинация със или без резекция на черво.
21. Операции при заклещени слабинни хернии
със или без резекция на черво.
22. Реторакотомии със или без екстирпация
на хранопровод.
23. Релапаротомии.
24. Операции при пермагнени вентрални хернии след лечение на дефект на предната коремна
стена или постоперативни такива.
25. Лапаротомии при други, по-редки вродени
и придобити коремни заболявания.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Операции при ингвинални хернии.
2. Операции при бедрени хернии.
3. Опреации при пъпна херния.
4. Операции при херния на средната линия.
5. Операции при хидроцеле.
6. Операции при фуникулоцеле.
7. Операции при тестикуларна ретенция.
8. Екстирпация на повърхностно разположени
хемангиоми и лимфангиоми с размери до три
сантиметра.
9. Параректална склерозация при пролапс на
ануса и ректума.
10. Ректална биопсия.
11. Венесекция.
12. Апендектомия.
13. Биопсия на лимфен възел – повърхностно
разположен, на кожа или мускул.
14. Множествени инцизии при некротичен
флегмон на новороденото.
15. Циркумцизия, дорзумцизия при тежки
фимози.
16. Операции при остър хирургичен скротум.
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ГРЪДНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Пулмонектомия с интраперикардиална обработка на съдовете и/или почистване на медиастиналните лимфни възли.
2. Коректурна торакопластика с преместване
на шварта, включително с мускулна имплантация.
3. Лобектомия със сегментарни резекции на
белия дроб.
4. Торакопластика с отстраняване на шварти,
евентуално с имплантация на мускули и вземане
на имплантанта.
5. Декортикация на белия дроб.
6. Билобектомия.
7. Оперативно отстраняване на каверни или
абсцеси на белия дроб.
8. Торакопластика с отваряне на кухината, също
жалузна пластика.
9. Сегментарна резекция на белия дроб.
10. Пулмонектомия.
11. Торакални операции на трахеобронхиалната
система като резекция и/или анастомоза и/или
укрепване и/или пластично (включително протезно) заместване.
12. Отстраняване на медиастинален тумор – трансплеврално.
13. Отстраняване на медиастинален тумор – трансстернално.
14. Интраторакална операция на лимфносъдовата система.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Торакопластика.
2. Плевректомия с резекция на перикард и/
или диафрагма.
3. Частична резекция на гръдната стена с
пластично покриване.
4. Операция за деформация на гръдния кош.
5. Оперативно отстраняване на вродена хранопроводно-трахеална фистула.
6. Лобектомия.
7. Оперативни намеси върху белия дроб – клиновидни ексцизии, енуклеация на огнища, излющване на кисти.
8. Бронхотомия за отстраняване на чужди тела
или тумори.
9. Едностранна плевректомия като самостоятелна операция.
10. Торакална операция на диафрагмата.
11. Частична резекция на гръдната стена.
12. Почистване на хемоторакс.
13. Оперативна торакоскопия.
14. Декортикация.
15. Биопсия на медиастинален тумор.
16. Биопсия на бял дроб.
17. Лобектомия.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Торакотомия със сърдечен масаж.
2. Торакотомия с биопсия и интраторакални
отпрепарирания.
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3. Торакотомия с биопсия от плевра или бял
дроб за хистологично или бактериологично изследване като самостоятелна дейност.
4. Резекция на повече съседни ребра като самостоятелна дейност.
5. Резекция на шийно ребро или първо ребро.
6. Операция на плеврален емпием, включително
резекция на ребра.
7. Торакотомия с диагностична цел.
8. Стернотомия като самостоятелна дейност.
9. Резекция на едно ребро като самостоятелна
дейност.
10. Торакокаустика при спонтанен пневмоторакс.
11. Биопсия на плеврална тъкан след оперативно
откриване на плеврата като самостоятелна дейност.
12. Дренаж на медиастинума.
13. Поставяне на плеврален дренаж.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Промивка на плеврална кухина или апликация
на медикаменти при наличие на дренажна система.
2. Диагностична торакоскопия.
ХИРУРГИЯ НА ХРАНОПРОВОД И КАРДИЯ В
ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Ретростернална езоколофагопластика.
2. Ретростернална гастропластика.
3. Пластика на хранопровода с тънко черво.
4. Трансхиатална езоколофагопластика.
5. Трансхиатална гастропластика.
6. Комбинирана торако-абдоминална операция
на хранопровода.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Шийна езофагостома.
2. Ликвидиране на шийна езофагостома.
3. Трансторакална екстирпация на хранопровода.
4. Трансхиатална екстирпация на хранопровода
чрез лапаротомия.
5. Отстраняване на езофагеална дупликация
чрез торакотомия.
6. Торакална парциална резекция на хранопровода.
7. Торакална антирефлуксна операция.
8. Абдоминална антирефлуксна операция.
9. Операция при ахалазия с абдоминален достъп.
10. Операция при хиатална херния с торакален
достъп.
11. Операция при хиатална херния с абдоминален достъп.
12. Езофаготомия с лигиране на кървящи варици.
13. Торакална деконекция при кървящи варици
на хранопровода.
14. Реоперация при рецидивна хиатална херния.
ІІІ група. Операции с малък обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Антеградно бужиране.
2. Ретроградно бужиране по конец.
3. Балонна дилатация на хранопровода.
4. Балонна дилатация на кардията.
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5. Ендоскопска склерозация на езофагеални
варици.
6. Ендоскопска екстракция на чуждо тяло от
хранопровод и стомах.
7. Гастростома като етап на операция.
8. Оперативно затваряне на гастростома.
КОРЕМНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Резекция на стомах.
2. Ваготомия.
3. Органосъхраняваща операция (парциална
резекция) на слезка.
4. Парциална резекция на черен дроб.
5. Парциална резекция на панкреас.
6. Операции за отстраняване на коремни тумори.
7. Операции при тотален адхезионен илеус с
обширна резекция на чревен сегмент и анастомоза.
8. Операции при тотални форми на перитонит.
9. Ректосигмоидектомия.
10. Хемиколектомии.
11. Операции при усложнени форми на ехинокок на черния дроб.
12. Оперативно отстраняване на чревна дубликатура.
13. Илеотрансверзоанастомози.
14. Трансплантации на черен дроб.
15. Шънтови операции при портална хипертония.
16. Лапароскопска хирургия.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Гастростомия, дегастростомия.
2. Фундопликация.
3. Кардиомиотомия.
4. Пилорна пластика.
5. Гастротомия при портална хипертония.
6. Сутура на перфорирала язва.
7. Гастротомия по повод на чуждо тяло, полипи
на стомаха и др.
8. Гастротомия и обшиване на кървяща язва
на стомаха.
9. Дуоденотомия и обшиване кървяща язва
на дуоденум.
10. Дуоденотомия по повод на полип или други
образувания.
11. Колонотомия при полипи.
12. Холецистектомия.
13. Холецистодуоденоанастомоза.
14. Операции при остър панкреатит.
15. Операции при перфоративен апендицит.
16. Етапни лаважи при лапаростомии.
17. Затваряне на коремната кухина след лапаростомии.
18. Операции при перитонит с чревна интубация.
19. Релапаротомии.
20. Спленектомии при хронични спленопатии.
21. Спленектомии при травматични увреди.
22. Сутура на черен дроб при травматични
увреди.
23. Операции при неусложнен ехинокок на
черния дроб.
24. Операции при брид-илеус без резекция на
черво.
25. Операции при адхезионен илеус без резекция на черво.
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26. Резекция на тънко черво при Мекелов
дивертикул.
27. Гастроентеростомии.
28. Извеждане на противоестествен анус.
29. Операции за затваряне на противоестествен анус.
30. Херниотомия при усложнена ингвинална
херния с резекция на чревен сегмент.
31. Операция при чревна инвагинация.
32. Диагностична лапароскопия.
33. Оперативна лапароскопия.
34. Лапаротомии при други редки заболявания.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност
„средна“ хирургия
1. Херниотомия при умбиликална херния.
2. Херниотомия при неусложнена ингвинална
херния.
3. Херниотомия при неусложнена феморална
херния.
4. Операции при хернии на предната коремна
стена с други локализации.
5. Отстраняване на пакет от лимфни възли в
ингвиналната област.
6. Диагностична лапаротомия.
7. Отваряне на следоперативен абсцес на предна
коремна стена.
8. Операция при торзия на тестис.
9. Операция при торзия на апендикс тестис.
10. Операция при задържан тестис.
11. Операция при варикоцеле.
12. Операция при хидроцеле.
13. Операция при хроничан апендицит.
14. Операция при недеструктивен апендицит.
15. Оперативно отстраняване на полип на
ректума.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Инцизия на флегмон.
2. Оперативно почистване на хематом.
3. Отстраняване на липом.
4. Биопсия на повърхностно разположен тумор.
5. Ревизия на оперативна рана.
6. Вторичен шев след дехисценция на оперативна рана.
7. Алкохолизация при пролапс на ректум.
ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСТРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И
ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛИЦЕТО, ШИЯТА И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Радикални операции при тежки деструктивни
промени в костите.
2. Операции с прилагане на авто- или алоприсадки при хроничен остеомиелит.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Операции при срединни кисти на шията.
2. Операции при латерални кисти на шията.
3. Отваряне на параосален абсцес.
4. Трепаниране на кост при остеомиелит.
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5. Извършване на множество инцизии при
тежки целулити на крайниците.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Обработка на осален панарициум.
2. Екстирпация на по-големи пакети лимфни
възли.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Инцизия на повърхностен флегмон или абсцес.
2. Пункция на става.
3. Екстракция на врастнал нокът.
4. Инцизия на нагноил хематом.
5. Екстракция на чуждо тяло от повърхностни
тъкани.
6. Инцизия на супурирал лимфаденит.
Г. СПИСЪК НА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
В ОБЛАСТТА НА ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
Забележка. Извършват се и от лекари с друга
придобита специалност с хирургична насоченост
според профила на заболяването и обема на интервенцията.
І група. Операции с много голям обем и сложност,
високоспециализирана хирургия
1. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
над 11 % и ало- или ало-/автокожна пластика.
2. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
от 6 до 10 % и едномоментна самостоятелна автопластика.
3. Хирургична (кръвна) некректомия под тази
площ в областта на лице и шия и едномоментна
автопластика.
4. Хирургична (кръвна) некректомия под тази
площ в областта на китки и пръсти и едномоментна автопластика.
5. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат на площ над 8 %.
6. Пластика с кожно-мускулно ламбо.
7. Комбинирани авто-/алооперативни интервенции при обща площ на изгаряне над 30 %.
8. Трепанация на кост до дура матер и покриване със свободна и несвободна кожна пластика.
9. Реконструктивни операции за покриване на
големи декубитални рани.
10. Възстановяване след парализа на лицевия
нерв посредством микрохирургични техники (невротизация, трансплантация на нерв, мускулносухожилна пластика на микросъдови анастомози).
11. Възстановяване при синдром на 1-ва и 2-ра
хрилни дъги посредством преместване на тъкани
на микросъдова анастомоза.
12. Възстановяване на тъканни дефекти чрез
кожно-мускулно (кожно-фасциално) ламбо на
микросъдова анастомоза.
13. Медиална кантопексия (при хипертелоризъм, след травма).
14. Реконструкция на загуба на тъкан в областта
на лицето със свободно ламбо.
15. Разширяване на орбитата при екзофталмия.
16. Реконструкция на орбита при вродена или
придобита анофталмия.
17. Операции за смяна на пола.
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ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
от 6 до 10 % и ало- или ало-/автопокриване на
дефекта.
2. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
до 5 % и цялостно покриване на дефекта с кожна
автопластика.
3. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат на площ от 3 до 7 %.
4. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат под тези проценти в областта на
лицето при засягане на подлежащи под кожата
структури.
5. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат под тези проценти в областта на
китките и пръстите при засягане на подлежащи
под кожата структури.
6. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат под тези проценти в областта на
перинеума и половите органи при засягане на
подлежащи под кожата структури.
7. Свободна кожна пластика с цяла дебелина
кожа над 20 кв. см от телесната повърхност.
8. Трепанация на ламина екстерна и свободна
или несвободна кожна пластика върху калварията.
9. Свободна кожна пластика върху открит
перитонеум.
10. Отстраняване на голям (над 10 кв. см),
контрахиращ и функционално пречещ белег и
пластично покриване на дефекта с комбинирана
свободна и несвободна пластика.
11. Остраняване на цикатрикс над 200 кв. см
и свободна кожна автопластика за покриване на
дефекта.
12. Разстилане и моделиране на кожа след
отстраняване на експандер.
13. Несвободна кожна пластика по Холевич.
14. Хирургична обработка по повод на травматични кожни отслойки (деколман) и пластично
покриване.
15. Липосукцио.
16. Реконструкция на клепача със свободна
кожна пластика/ламбо – кожно, хондромукозно.
17. Пластично възстановяване на конюнктивалния сак чрез трансплантация на устна лигавица и/
или конюнктива при запазена очна ябълка, вкл.
взимане на трансплантата и вкл. действия върху
клепачния хрущял.
18. Подготвителни оперативни мероприятия за
реконструкция на орбиталната стена.
19. Възстановяване на костната част на орбитата, напр. след фрактура, със или без костна
автоприсадка.
20. Пластична корекция на носния септум и
на меките тъкани и на костния носен скелет за
функционално възстановяване на носното дишане.
21. Реконструираща пълна пластика на външния
нос, също и в повече сеанси.
22. Реконструктивна пластика на горна и дол
на устна.
23. Велофарингопластика.
24. Затваряне на дефекти на мекото и твърдото
небце – уранопластика.
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25. Пластичнохирургично лечение на комплексна лицева цепка, вкл. остеотомии и костни
пластики.
26. Ментопластика (с остеотомия; с автотрансплантат; с имплант).
27. Блефарохалазис – горни клепачи.
28. Блефарохалазис – долни клепачи.
29. Удължаване на леваторния мускул на горен
клепач (с ало-, автотрансплантат).
30. Оперативна реконструкция на средното лице,
вкл. остеотомия и/или остеопластика.
31. Корекция на парализа на лицевия нерв
посредством мускулно-фасциални ламба от m.
temporalis и m. masseter.
32. Операция на широка устно-челюстна цепка
с пластника на входа на носа.
33. Пластична операция за изграждане на ушна
мида при аплазия или загуба на мидата, също и
в повече сеанси.
34. Фейс-лифт, вкл. (ендоскопски).
35. Маск-лифт.
36. Корекция на скули (със или без автотрансплантат/имплант).
37. Изграждаща пластика след ампутация на
млечната жлеза с инкорпорация на протеза.
38. Аугментационна мамапластика.
39. Едноментна реконструкция след квадрантектомия или мастектомия (посредством протеза,
TRAM, m. latissimus dorsi, свободни и перфорирани
ламба).
40. Редукционна пластика на млечна жлеза.
41. Бодилифтинг.
42. Операции за корекция на седалището.
43. Имплантация на тръбесто ламбо, вкл. моделиране на място.
44. Операция на Дюпюитренова контрактура
с пълно отстраняване на палмарната апоневроза
и резекция на бридове на отделни пръсти, вкл.
Z пластика.
45. Образуване на мускулен канал или операция на карпалния или тарзален тунелен синдром
с декомпресия на нервите.
46. Операция на малформация на ръка или крак
(едновременно на кости, сухожилия и връзки).
47. Кръстосана пластика на крак (cross-leg).
48. Операция в областта на бедрото, вкл. пластично покриване.
49. Дермолипектомия (със или без трансфер
на умбиликус).
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ над 16 %.
2. Безкръвна некректомия на площ над 3 %.
3. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
до 5 % с ало- или ало-/автокожна пластика.
4. Пластика с насрещни триъгълни ламба (Z
пластика).
5. Самостоятелна ало- или ксенотрансплантация
на площ над 5 %.
6. Свободна кожна пластика с разцепен кожен
трансплантат на площ до 3 %.
7. Свободна кожна пластика с цяла дебелина
кожа на площ до 20 кв. см от телесната повърхност.
8. Имплантация на алопластичен материал.
9. Изсичане на открита тръбеста кост над
5 кв. см без пластично покриване.
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10. Отстраняване на контрахиращ и функционално пречещ белег (до 15 кв. см) и пластично
покриване на дефекта.
11. Свободна кожна автопластика след ампутация на гърда.
12. Дермоабразио на площ над 50 кв. см.
13. Екстирпация на мастна престилка и пластично покриване на дефекта.
14. Пластично покриване на мекотъканни раневи дефекти (след травми, при метаболитни и
съдови заболявания).
15. Дезартикулация на пръст и покриване на
дефекта.
16. Ампутация на пръст или част от пръст, вкл.
пластично покриване.
17. Свободна присадка на кожно ламбо с
междинно временно прехвърлящо присаждане в
няколко сеанса.
18. Ексцизия на малък доброкачествен тумор
(липом, фибром, аденом) и пластично закриване
на раната.
19. Отстраняване на татуировки и пластично
затваряне на раната.
20. Темпорален лифтинг на кожата на лицето.
21. Транскутанна резекция на м. процерус и
коругатор суперцилии.
22. Отстраняване на кожни тумори в областта
на лицето и пластично затваряне на раната.
23. Оперативна корекция на лицев цикатрикс.
24. Пластична операция за затваряне на перфорация на носна преграда.
25. Блефаропластика с ексцизия на кожа и/
или мускул.
26. Създаване или възстановяване на супратарзална гънка на горния клепач.
27. Трансплантация на мигли.
28. Операции за корекция на епикантус палпебралис.
29. Лифтинг на вежди.
30. Оперативна корекция на формата на устните.
31. Оперативна корекция на назолабиалните
гънки.
32. Латерална кантопексия, латерална кантопластика.
33. Трансплантация на коса.
34. Реконструкция на ареоломамиларния комплекс (от лабия майора, от млечната жлеза на
здравата страна или другаде).
35. Редукция на ареолата.
36. Оперативна ексцизия на свръхнатрупана
мастна тъкан по един крайник.
37. Имплантация или смяна на протеза на
млечна жлеза като самостоятелна дейност.
38. Имплантация на алопластичен материал
за подплатяване на меките тъкани като самостоятелна дейност.
39. Операция при доброкачествен тумор на
млечната жлеза.
40. Мастопексия.
41. Оперативно отстраняване на невус фламеус,
на сеанс.
42. Трудна кожна пластика с ламбо или трансплантация на кожен слой.
43. Разстилане на кожно ламбо по Филатов.
44. Междинна имплантация на тръбно кожно
ламбо по Филатов, междинен транспорт.
45. Ексцизия на голям тумор (ганглиом, фасциен
тумор, мастен тумор, лимфна жлеза, неврином).
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46. Екстирпация на дуктус тиреоглосус или на
медиална шийна киста, вкл. частична резекция
на хиоидната кост при нужда.
47. Ексцизия на дуктус тиреоглосус или на медиална или латерална шийна киста, вкл. частична
резекция на хиодната кост при нужда.
48. Операция на изолирана устна цепка.
49. Операция на микростома.
50. Операции при придобити дефекти на уста,
небце и буза.
51. Субмукозна пластика на вестибулум, на
челюстна половина или фронтална област като
самостоятелна дейност.
52. Пластично създаване на външен слухов
проход при атрезия.
53. Покриване на по-голям дефект на ухото
със специално подготвен свободен кожен трансплантант.
54. Пластична операция за корекция на формата,
големината и мястото на ушната мида.
55. Ампутация на ушната мида.
56. Пластична корекция на носния септум и
на меките тъкани за функционално възстановане
на носното дишане.
57. Естетична ринопластика.
58. Субмукозна резекция на носната преграда
с резекция на костна връзка.
59. Операция на ринофима.
60. Поставяне на протеза на тестис.
61. Циркумцизио.
62. Естирпация на протеза на пениса.
63. Оперативно поставяне на обикновена протеза на пениса.
64. Операция при синдактилия с покриване с
цяла кожа без остеотомия.
65. Трансплантация на сухожилие или мускул.
66. Пълно отстраняване на палмарната апоневроза при Дюпюитренова контрактура.
67. Пластика на пръст с кръстосани ламба,
вкл. отделянето им.
68. Покриване на малки и средни дефекти по
повърхността на пръстите и горния крайник чрез
педикулизирани ламба.
69. Корекция на пръст-чукче чрез сухожилна
трансплантация или пластика, вкл. остеотомия и/
или резекция на кост.
70. Операция на Дюпюитренова контрактура
чрез частична резекция на палмарната апоневроза.
71. Операция за отстраняване на ганглион
(хигром) на ръка и крак.
72. Оперативно отстраняване на ръбец върху
пръст чрез пластика с насрещни триъгълници или
други фигури.
73. Шев на сухожилия, мускули и фасции, евент.
обработка на прясна рана.
74. Ексцизия на тумор от меките тъкани на
пръст, напр. хемангиом.
75. Отстраняване на ганглион върху пръст.
76. Операции при травматични увреди на
периферните нерви – вторичен шев, свободен
трансплантант, транспозиция на нерв.
77. Разделяне на пръстите при проста синдактилия.
78. Операция на птоза на клепача с директно
скъсяване на повдигащия клепача мускул.
79. Оперативно изчистване на очната кухина
(орбита).
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80. Пластична корекция на стеснена или разширена клепачна цепка.
81. Пластична корекция на ектропион или
ентропион, трихиаза или дистрихиаза.
82. Свободна трансплантация на кост или
части от кост.
83. Стабилизиращи оперативни вмешателства,
като присаждане на костни шпанове, на алопластичен материал.
84. Вземане на костен шпан.
85. Фронт-лифт.
86. Автотрансплантация на мастна тъкан за
създаване на обем или попълване на загуба на
тъкан в областта на лицето или тялото.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична обработка на голяма и/или силно
замърсена рана.
2. Лечение на рана, която не зараства първично и показва възпаление или нагнояване, също
премахване на некрозите.
3. Отстраняване на разположено или опипващо
се под повърхността на кожата или лигавицата
чуждо тяло.
4. Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло
по оперативен път от меките тъкани или костта.
5. Отстраняване на обширни некрози на ръка
или стъпало на сеанс.
6. Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна тъкан, напр. кожа, лигавица, устна.
7. Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли.
8. Отстраняване на хирургичен шевен материал.
9. Вторичен шев на хирургична гранулираща
рана.
10. Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна тъкан, напр. мастна тъкан, фасция, мускул
или от орган без отваряне на телесната кухина.
11. Оперативно почистване на обширен хематом
като самостоятелна дейност.
12. Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ до 15 %.
13. Хирургична обработка на рани от измръзване.
14. Хирургична обработка на травматични
мекотъканни кожни дефекти.
15. Хирургична обработка на рани при метаболитни заболявания.
16. Хирургична обработка на рани при съдови
заболявания.
17. Дълбоки, стигащи до подфасцията, отбременяващи инцизии при циркулярни изгаряния.
18. Безкръвна хирургична некректомия при
изгаряния на площ до 3 %.
19. Самостоятелно ало- или ксенотрансплантация на площ до 5 %.
20. Шев на меки тъкани до ниво фасция с
размери на раната до 5 см.
21. Имплантация на подкожен експандер.
22. Венесекция.
23. Дермоабразио на площ до 50 кв. см.
24. Разтягане на поставен експандер.
25. Отстраняване на лигавична киста.
26. Ексцизия на ръбец на езика.
27. Оперативна корекция на ноздра.
28. Оперативно стесняване на носния ход.
29. Трансплантация на хрущял.
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30. Операция на външния слухов проход
(напр. отстраняване на доброкачествени кожни
образувания).
31. Корекция на ушни лобуси.
32. Операция на фимоза.
33. Операция на френулум препуции.
34. Пластична операция на нокътния вал с
покриване на дефекта.
35. Репозиция на фрактура на кости на носа,
вкл. тампонада и превръзка на раните.
Д. СПИСЪК НА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ,
ПОДХОДЯЩИ ЗА АМБУЛАТОРНА ХИРУРГИЯ
1. Шев на кожа и подкожие.
2. Първична обработка на рана, включително
изгаряне І, ІІ степен в обем 5 – 10 % от телесната
повърхност (с изключение на деца до 10 г.).
3. Инцизия на подкожен абсцес.
4. Инцизия на фурункул.
5. Инцизия на супурирала дермоидна киста.
6. Инцизия на повърхностен перианален абсцес.
7. Ревизия и дренаж на супурирала рана.
8. Инцизия на млечната жлеза при мастит.
9. Екстирпация на повърхностни тумори (липом,
атером, фибром).
10. Пункция на става.
11. Оперативен дренаж и почистване на хематом.
12. Ексцизия на карбункул.
13. Екстирпация на „крив“ нокът, вкл. частична
резекция.
14. Биопсия на повърхностно разположен тумор.
15. Екстирпация на чуждо тяло от повърхностни тъкани.
16. Циркумцизия.
17. Частична аблация на препуциума.
18. Алкохолизация при пролапс на ректум.
19. Диагностична артроскопия.
20. Циркумцизия.
21. Пробна ексцизия на дълбоко лежаща тъкан
(мастна и други).
22. Отстраняване на кожно образувание.
Е. СПИСЪК НА СПЕШНИ ХИРУРГИЧНИ
ИНТЕРВЕНЦИИ
В ОБЛАСТТА НА НЕВРОХИРУРГИЯТА
Всяко неврохирургично заболяване в даден етап
от своето развитие може да наложи извършване
на хирургическа намеса по спешност.
Спешност изискват:
1. Травматичен интракраниален хематом.
2. Аневризми в І – ІІ стадий на Hunt-Hess.
3. Остро развила се хидроцефалия.
4. Поява на дислокационни феномени вследствие интракраниален обемен процес.
5. Дискова херния с поява на остра отпадна
неврологична симптоматика или тазово-резервоарни нарушения.
В ОБЛАСТТА НА ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Фиксиране на гръден капак.
2. Атипична резекция на бял дроб.
3. Типична резекция на бял дроб – сегментектомия, лобектомия, билобектомия.
4. Пулмонектомия.
5. Резекция на трахея и пластика.
6. Деконекция на трахео-езофагеална фистула.

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

7. Декортикация и плевректомия.
8. Езофагостомия.
9. Езофагостомия и екстракция на чуждо тяло.
10. Екстирпация на хранопровод.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Торакоцентеза и дренаж.
2. Торакоскопия.
3. Токаротомия и стернотомия.
4. Обработка на гръден дефект.
5. Вътрегръдна хемостаза.
6. Евакуация на коагулирал хематом.
7. Легиране на дуктус торацикус.
8. Сутура на трахея.
9. Сутура на хранопровод.
10. Трахеостома.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична обработка и ревизия на рана на
гръдната стена.
2. Плеврална пункция.
В ОБЛАСТТА НА КАРДИОХИРУРГИЯТА
І група. Операции с много голям обем и сложност, „много голяма хирургия“ (изпълнява се от
специалист кардиохирург)
1. Операция по повод заплашваща или налична
сърдечна тампонада.
2. Операция по повод на емболия на трункус
пулмоналис.
3. Операции при остри дисекации на аортата.
4. Аортокоронарен байпас при остър коронарен инцидент, след неуспешна РТСА с коронарна
дисекация или начална нестабилна плака.
5. Клапни протезирания при пациенти с висок
функционален клас сърдечна недостатъчност.
6. Операция при остро настъпил слединфарктен
междукамерен дефект, непосредствено застрашаващ живота на болния.
7. Операция при тумор на сърцето – миксом
в лявото предсърдие.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Сутура при прободно нараняване на сърцето.
2. Фенестрация на перикарда след прободно
или огнестрелно нараняване с риск от тампонада.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Пункция на перикарда.
В ОБЛАСТТА НА СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
високоспециализирана хирургия
1. Операция при руптура на аневризма на главен
клон на аортната дъга в гръдния кош.
2. Оперативна обработка на интраторакално
съдово нараняване със съдова трансплантация.
3. Реконструктивна операция на абдоминалната
аорта при руптура на аневризма.
4. Реплантация на ниво брахио или бедро.
5. Реплантация на ръка в областта на средата
или основата на дланта или предмишницата.
6. Операция при портална хипертония чрез
венозна анастомоза.
7. Сутура на травматично наранена абдоминална
аорта или/и долна празна вена със или без кръпка.
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ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Оперативна обработка на интраторакално
или интраабдоминално съдово нараняване с директен шев.
2. Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд в гръдната или коремната кухина (като самостоятелна дейност).
3. Оперативна обработка на екстракраниално
нараняване на мозъчни съдове с директен шев.
4. Реконструктивна операция след емболектомия/тромбектомия на магистрална периферна
артерия (горен или долен крайник, горна мезентериална артерия, друга).
5. Реконструктивна операция на травматично
наранен периферен съд и заместване със съдова
протеза.
6. Шев на магистрален кръвоносен съд (артерия,
вена), вкл. обработка на раната.
7. Лигатура на магистрален кръвоносен съд.
8. ТЕА при травма на съд.
9. Patch при травма на съд.
10. Интраоперативна и перкутанна вътрелуменна ангопластка и стунтеряну (ендопротезиране).
11. Имплантация на пейсмейкър (сърдечен
кардиостимулатор).
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд на шията (като самостоятелна операция).
2. Шев или лигатура на травматично наранен
кръвоносен съд на крайниците, вкл. обработка
на раната.
3. Транскутанна имплантация на филтър във
вена кава инфериор.
4. Венесекция за интравенозно вливане.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Представяне и/или лигиране на периферен
кръвоносен венозен съд на крайниците (като самостоятелна операция).
2. Вторична хемостаза при хеморагия на крайниците без реконструкция на съд.
В ОБЛАСТТА НА ХИРУРГИЯТА
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Резекция на стомаха, включително субтотална.
2. Гастректомия.
3. Субтотална колектомия.
4. Предна резекция на ректума.
5. Ампутация на ректума по Myles.
6. Атипична резекция на черния дроб.
7. Типична резекция на черния дроб.
8. Сегментектомия, лобектомия на черния дроб.
9. Пълно съдово изключване на черния дроб
при травма.
10. Пакетиране на черния дроб при травма.
11. Реимплантация на папила Фатери.
12. Холедоходуоденоанастомоза, други билиодигестивни анастомози.
13. Трансдуоденална папилопластика.
14. Дуоденопанкреатична резекция.
15. Дистална резекция на панкреаса.
16. Вътрешен дренаж на псевдокисти: кистогастро-, кистодуодено-, кистойеюноанастомоза.
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17. Портокавен шънт при кървящи варици.
18. Релапаротомии, вкл. програмирани.
19. Пластика на хранопровод със стомах или
черво.
20. Компартментализация на коремната стена.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Апендектомия, съчетана с други оперативни
действия.
2. Апендектомия с два разреза (по Ру и срединна лапаротомия).
3. Херниотомия с два разреза при усложнена
слабинна или феморална херния.
4. Херниотомия с резекция на кухи органи, с
първична анастомоза или с прекъсване на чревния пасаж.
5. Операция при заклещена диафрагмална
херния с крурорафия и фундопликация.
6. Пластика на диафрагмален дефект със синтетично платно.
7. Сутура на диафрагмата.
8. Сегментна резекция на стомаха.
9. Антректомия.
10. Ексцизия на язва и сутура на стомах или
дуоденум.
11. Пилоропластика.
12. Гастроентероанастомоза.
13. Дуоденостомия.
14. Дуоденойеюностомия след коремна травма.
15. Пилорно изключване след коремна травма.
16. Дивертикулизация на дуоденума след коремна травма.
17. Резекция на тънко черво при илеус (ограничена, разширена, субтотална), с първична анастомоза или с извеждане на различни видове стоми.
18. Резекция на дебелото черво (илеоцекална,
дясна хемиколектомия, лява хемиколектомия, резекция на колон трансверзум, резекция на сигмата)
с първична анастомоза или с прекъсване на чревния пасаж и извеждане на противоестествен анус.
19. Цьокостома със или без тубаж на тънкото
черво.
20. Протективна стома след резекция на черва
с първична анастомоза.
21. Интраоперативен ендолуменен лаваж на
дебелото черво.
22. Обходни чревни анастомози.
23. Холецистектомия.
24. Холедохотомия, ревизия на холедоха, екстракция на конкременти от жлъчните пътища,
поставяне на Кер-дрен.
25. Ликвидиране на билиодигестивна фистула.
26. Марсупиализация на бурса оменталис, дрениране на бурсата за постоянен лаваж.
27. Парциална резекция на панкреаса.
28. Външен дренаж на псевдокисти и абсцес.
29. Трактотомия с дефинитивна хемостаза на
лацерации на черния дроб при травми.
30. Стомашна деконекция при кървящи езофагеални варици.
31. Лапаротомия, саниране и евакуация на
течни и гнойни колекции, лаваж на коремната
кухина, дренаж.
32. Дренаж на коремната кухина за перманентен
постоперативен лаваж.
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33. Лапаростомия.
34. Дебридман.
35. Илео- или колостома за прекъсване на
чревния пасаж.
36. Апендектомия (независимо от избрания
разрез).
37. Херниотомия с пластика, включително с
ползване на синтетични платна.
38. Херниотомия с резекция на оментум.
39. Деволвация на черва.
40. Мезопликации.
41. Ентеротомия за екстракция на чужди тела,
безоар, жлъчен конкремент.
42. Сутура на стомаха.
43. Гастростомия.
44. Йеюностомия.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Дебарасиране на тънките черва.
2. Метална лапаросинтеза.
3. Адхезиолиза.
4. Пексии – на черва, на стомах.
5. Резекция на оментум.
6. Ексцизия на Мекелов дивертикул, със сутура
или анастомоза на тънкото черво.
7. Резекция или инвагинация на патологично
променен дебелочревен дивертикул.
8. Гастротомия, вкл. за екстирпация на чужди
тела.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Лапароскопия.
2. Лапароцентеза.
3. Диагностичен перитонеален лаваж.
4. Венесекция.
5. Първична обработка на рани по коремната
стена.
6. Некректомия при усложнени рани.
7. Инцизия и оперативно почистване на хематом.
8. Инцизия и дренаж на абсцес на коремната
стена.
9. Инцизия и дренаж на следоперативен абсцес
на коремната стена.
10. Инцизия на супурирали ингвинални лимфни възли.
11. Екстракция на чужди тела от коремната
стена.
12. Екстракция на чужди тела от ректума.
В ОБЛАСТТА НА ДЕТСКАТА ХИРУРГИЯ
І група. Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия
1. Реконструктивни операции при атрезии на
хранопровода с трахеоезофагеални фистули, налагащи екстра- или интраплеврална торакотомия,
лигатура на фистулата и анастомоза на сегментите
на хранопровода.
2. Операции по повод на аплазия на диафрагмалния купол, налагащи ксенопластика.
3. Операции при аномалии на дуоденум и
тънки черва, налагащи множествени чревни анастомози тип Y.
4. Реконструктивни операции при билиарни
атрезии – тип портодигестивни и хепатикодигестивни анастомози.

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Операции при Н-тип трахеоезофагеални
фистули.
2. Гастростомия и дегастростомия.
3. Пилоромиотомия.
4. Дуодено – дуодено анастомоза, дуодено – йеюноанастомоза.
5. Операции при позиционни аномалии на
гастроинтестиналния тракт с волвулус.
6. Операции при мекониум илеус.
7. Операции при чревни атрезии с резекция на
черво и чревна анастомоза.
8. Двуцевен противоестествен анус на дебелото
черво.
9. Лапаротомии при перитонит и перитонитилеус с разширена ревизия и санация на коремната
кухина със или без налагане на лапаростома.
10. Органосъхраняващи операции на паренхимни коремни органи при травмена увреда на същите.
11. Перинеални анопроктопластики.
12. Операции при инвагинации с мануална
дезинвагинация със или без резекция на черво.
13. Операции при заклещени слабинни хернии
със или без резекция на черво.
14. Реторакотомии със или без екстирпация
на хранопровод.
15. Релапаротомии.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Венесекция.
2. Апендектомия.
3. Множествени инцизии при некротичен флегмон на новороденото.
4. Операции при остър хирургичен скротум.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Циркумцизия, дорзумцизия при тежки фимози.
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
високоспециализирана хирургия
1. Лобектомия със сегментарни резекции на
белия дроб при травма.
2. Сегментарна резекция на белия дроб при
травма.
3. Пулмонектомия при травма.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма „хирургия
1. Плевректомия с резекция на перикард и/
или диафрагма.
2. Оперативно отстраняване на вродена хранопроводно-трахеална фистула.
3. Бронхотомия за отстраняване на чужди тела
или тумори.
4. Почистване на хемоторакс.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Торакотомия със сърдечен масаж.
2. Операция на плеврален емпием, включително
резекция на ребра.
3. Торакокаустика при спонтанен пневмоторакс.
4. Дренаж на медиастинума.
5. Поставяне на плеврален дренаж.
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ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Промивка на плеврална кухина или апликация
на медикаменти при наличие на дренажна система.
ХИРУРГИЯ НА ХРАНОПРОВОД И КАРДИЯ В
ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Шийна езофагостома.
2. Трансторакална екстирпация на хранопровода.
3. Трансхиатална екстирпация на хранопровода
чрез лапаротомия.
4. Торакална парциална резекция на хранопровода.
5. Езофаготомия с лигиране на кървящи варици.
6. Торакална деконекция при кървящи варици
на хранопровода.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

17. Резекция на тънко черво при усложнен
Мекелов дивертикул.
18. Херниотомия при усложнена ингвинална
херния с резекция на чревен сегмент.
19. Операция при чревна инвагинация.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Диагностична лапароскопия.
2. Оперативна лапароскопия.
3. Диагностична лапаротомия.
4. Репозиция на заклещена ингвинална херния.
5. Отваряне на следоперативен абсцес на предна
коремна стена.
6. Операция на торзия на тестис.
7. Операция при торзия на апендикс тестис.
8. Операция при задържан тестис.
9. Операция при остър недеструктивен апендицит.

ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Антеградно бужиране.
2. Ретроградно бужиране по конец.
3. Балонна дилатация на хранопровода.
4. Балонна дилатация на кардията.
5. Ендоскопска склерозация на езофагеални
варици.
6. Ендоскопска екстракция на чуждо тяло от
хранопровод и стомах.

ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Инцизия на флегмон на коремната стена.
2. Оперативно почистване на хематом на коремната стена.
3. Ревизия на коремна оперативна рана.

КОРЕМНА ХИРУРГИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Отваряне на параосален абсцес.
2. Трепаниране на кост при остеомиелит.
3. Извършване на множество инцизии при
тежки целулити на крайниците.

І група. Операции с особено голям обем и
сложност, високоспециализирана хирургия
1. Операции при тотален адхезионен илеус с
обширна резекция на чревен сегмент и анастомоза.
2. Операции при тотални форми на перитонит.
3. Операции при усложнени форми на ехинокок
на черния дроб.
4. Илеотрансверзоанастомози.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Гастротомия при портална хипертония.
2. Сутура на перфорирала язва.
3. Гастротомия по повод на чуждо тяло, полипи
на стомаха и др.
4. Гастротомия и обшиване на кървяща язва
на стомаха.
5. Дуоденотомия и обшиване на кървяща язва
на дуоденум.
6. Холецистектомия.
7. Операции при остър панкреатит.
8. Операции при перфоративен апендицит.
9. Етапни лаважи при лапаростомии.
10. Затваряне на коремната кухина след лапаростомии.
11. Операции при перитонит с чревна интубация.
12. Релапаротомии.
13. Спленектомии при травматични увреди.
14. Сутура на черен дроб при травматични
увреди.
15. Операции при брид-илеус без резекция на
черво.
16. Операции при адхезионен илеус без резекция на черво.

ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСТРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И
ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛИЦЕТО, ШИЯТА И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Обработка на осален панарициум.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Инцизии на повърхностни флегмони и
абсцеси.
2. Пункции на стави.
3. Инцизия на нагноил хематом.
4. Екстракция на чуждо тяло от повърхностни
тъкани.
5. Инцизия на супурирал лимфаденит.
В ОБЛАСТТА НА ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНАТА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
високоспециализирана хирургия
1. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
над 11 % и ало- или ало-/автокожна пластика.
2. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
от 6 % до 10 % и едномоментна самостятелна
автопластика.
3. Хирургична (кръвна) некректомия под тази
площ в областта на лице и шия и едномоментна
автопластика.
4. Хирургична (кръвна) некректомия под тази
площ в областта на китки и пръсти и едномоментна автопластика.
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ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
от 6 до 10 % и ало- или ало/автопокриване на
дефекта.
2. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
до 5 % и цялостно покриване на дефекта с кожна
автопластика.
3. Възстановяване на костната част на орбитата,
напр. след фрактура.
4. Операция в областта на бедрото, вкл. пластично покриване.
5. Екзартикулация на раменна става, вкл.
пластично покриване.
6. Екзартикулация на лакетна става, вкл. пластично покриване.
7. Екзартикулация на колянна става, вкл. пластично покриване.
8. Ампутация в областта на предмишницата,
подколенницата или мишницата, вкл. пластично
покриване.
9. Екзартикулация на ръка или крак, вкл.
пластично покриване.
10. Ампутация в средата на ръката или на
крака, вкл. пластично покриване.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ над 16 %.
2. Безкръвна некректомия на площ над 3 %.
3. Хирургична (кръвна) некректомия на площ
до 5 % с ало- или ало-/автокожна пластика.
4. Трепанация на череп със свредел.
5. Дезартикулация на пръст и покриване на
дефекта.
6. Ампутация на пръст или част от пръст, вкл.
пластично покриване.
7. Трахеотомия.
8. Циркумцизия.
9. Шев на сухожилия, мускули и фасции евентуално с обработка на прясна рана.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична обработка на голяма и/или силно
замърсена рана.
2. Отстраняване на разположено или опипващо
се под повърхността на кожата или лигавицата
чуждо тяло.
3. Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло
по оперативен път от меките тъкани или костта.
4. Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ до 15 %.
5. Хирургична обработка на рани от измръзване.
6. Хирургична обработка на травматични мекотъканни кожни дефекти.
7. Шев на меки тъкани до ниво фасция с размери на раната до 5 см.
8. Венесекция.
9. Артротомия на нагноила става на челюст,
ръка или крак.
10. Оперативно отстраняване на чуждо тяло от
става на челюст, пръст, ръка, крак.
11. Репозиция на фрактура на кости на носа,
вкл. тампонада и превръзка на раните.
12. Ампутация на пръст без покриване на
дефекта.
13. Дезартикулация на пръст без покриване
на дефекта.

ВЕСТНИК
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В ОБЛАСТТА НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА
ХИРУРГИЯ
1.Ортопедично лечение на фрактурирана долна
или горна челюст с различни шини.
2.Лигатура на а.каротис екстерна или
в.югуларис – по спешност.
3. Коникотомия, трахеостомия – по спешност.
4. Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана долночелюстна кост с остеосинтеза.
5. Репозиция и фиксация на фрактурирани
носни кости.
6. Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана яблъчна кост и дъга.
7. Задна носна тампонада.
8. Хемостаза чрез лигиране или обшиване
при хеморагия като самостоятелна хирургична
интервенция.
9. Серклаж. Суспензивна фиксация при челюстни фрактури.
10. Инцизия на абсцеси в устната кухина и
лицево-челюстната област.
11. Оперативно лечение на флегмони в лицевочелюстната област.
12. Обработка и зашиване на обширна кожна
рана на лицето.
13. Предна носна тампонада.
Ж. СПИСЪК НА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
ПРИ ЗАКРИТИ, ОТКРИТИ И ОГНЕСТРЕЛНИ
ТРАВМИ В МИРНО ВРЕМЕ
НЕВРОХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Хемостаза на кървене от венозни синуси.
2. Херметизация на дурата при риноликворея
и пневмоцефалия при фронтобазални фрактури.
3. Операция при проникващи наранявания със
засягане на мозъчни вентрикули.
4. Екстирпация на дълбоко разположени проектили, костни фрагменти, мозъчен детрит, хемостаза
при огнестрелни наранявания.
5. Декомпресивна ламинектомия в шийния и
гръдния отдел на гръбначния стълб.
6. Екстирпация на костни фрагменти, проектили, чужди тела, евакуация на хематоми в
гръбначния канал.
7. Шийна корпоректомия, костна и метална
корпородеза.
8. Стабилизация на атланто-окципитална нестабилност.
9. Задна шийна стабилизация.
10. Транспедикулна стабилизация на гръбначен
стълб в торакалния и лумбален отдел.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Екстирпация, елевация и фиксация на костни
фрагменти при полифрагментни, импресионни и
депресионни фрактури на черепа.
2. Евакуация на интракраниални хематоми и
хигроми.
3. Екстирпация на контузионно огнище, оказващо обемен ефект.
4. Декомпресивна ламинектомия в лумбалния
отдел.
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5. Първична хирургична обработка на входно и
изходно отвърстие при огнестрелни наранявания
на мозъка.
6. Екстирпация на повърхностни проектили,
костни фрагменти и чужди тела в раневия канал.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Поставяне на скоба на Кръчфийлд и директна
екстензия на шиен гръбнак.
2. Адаптация и апроксимация при лезии на
периферни нерви.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична хирургична обработка на раните
на меките покривки на черепа и паравертебралните меки тъкани.
2. Лумбални пункции.
3. Външна имобилизация на гръбначния стълб.
ГРЪДНИ ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Частични белодробни резекции, разширени
и конвенционални.
2. Пластично-възстановителни интервенции
върху трахеобронхиалното дърво.
3. Екстирпация на хранопровода, езофаготомия
при чужди тела.
4. Операции при емпием на плеврата.
5. Пластично-възстановителни интервенции
върху гръдната стена.
6. Операции при усложнени диафрагмални
хернии.
7. Операции при билио-плеврални фистули.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Торакотомия.
2. Стернотомия.
3. Сутура на бял дроб.
4. Пулмонектомия.
5. Езофагостомия шийна и гастростомия.
6. Сутура на миокарда.
7. Операция при травматична диафрагмална
руптура.
8. Операция при коагулирал хемоторакс.
ІІІ група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Трахеостомия.
2. Торакоцентеза с един и с два дрена.
3. Дренаж на медиастинума.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична хирургична обработка на рана.
2. Плеврална пункция – диагностична или
лечебна.
3. Перикардна пункция.
4. Херметизираща превръзка при открит пневмоторакс.
5. Крикотомия.
6. Диагностична видеоторакоскопия.
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ПРОЦЕДУРИ В ХИРУРГИЯТА НА КОРЕМА
І група. Операции с много голям обем и сложност,
„много голяма“ хирургия
1. Атипични резекции, некротомии на девитализирани участъци на черен дроб.
2. Резекция на панкреас.
3. Дирижирани лапаростомии с етапен лаваж,
вторични некректомии.
4. Реконструктивни операции за окончателно
възстановяване на чревния пасаж.
5. Билиодигестивни реконструктивни операции.
6. Реконструктивни операции при вътрешни
и външни фистули, възникнали в резултат на
усложнения след огнестрелни наранявания на
коремни органи.
7. Органосъхраняваща операция на далака при
нараняване или след парциална резекция.
ІІ група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Вторична хирургична обработка на наранената област.
2. Лапаротомия, пълна санация на коремната
кухина от външни замърсявания и контаминация
при засягане на кухи и паренхимни коремни органи.
3. Лапаротомия с окончателна хемостаза при
засягане на кухи и паренхимни коремни органи.
4. Спленектомия при наранен далак.
5. Сутура или тампонада на черния дроб с
външен дренаж на жлъчните пътища (кер-дрен,
холецистостомия).
6. Хемостаза, тампонада, външен дренаж на
жлъчни пътища, марсупиализация и дренаж на
бурса оменталис при травми на панкреаса.
7. Нефректомия.
8. Гастроентероанастомоза по Ру или с Браунова анастомоза, вътрешна оклузия на пилора по
Петерсон, външен дренаж на жлъчните пътища
при травма на дуоденума.
9. Резекция на черво, със или без прекъсване
на пасажа, при нараняване на тънкото черво.
10. Екстериоризация на чревен сегмент със
съмнителна виталност.
11. Резекция на сигма и прекъсване на пасажа
с двустволов анус претер при травма на сигмата.
12. Извеждане на двустволов анус претер при
запушване на дебелото черво.
13. Резекция на наранен участък от дебелото
черво с прекъсване на пасажа по тип Хартман.
14. Илеостомия (тип „двуцевка“) при обширни
субсерозни хематоми на дебелото черво с участъци
на десерозация.
15. Лапаротомия, лаваж, дренаж (5-стъпален
дренаж) лапаростома – като финална процедура
след всички огнестрелни наранявания на корема.
16. Дирижирана лапаростома с етапен лаваж
и вторични некректомии.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична хирургична обработка на рана.
2. Кониотомия.
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З. СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ,
КОИТО ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЕ КАНДИДАТ
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ХИРУРГИЯ
НЕВРОХИРУРГИЯ
1. Трепанация на черепа при субдурален травматичен хематом.
2. Вентрикулна пункция при спешни показания.
3. Шев на периферен нерв при травма.
ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
1. Плеврална пункция.
2. Торакоцентеза, дренаж на плевралната кухина.
3. Торакотомия.
4. Югулотомия.
5. Шев на бял дроб при травма.
6. Шев на бронх при травма.
7. Парциална резекция на белия дроб при травма.
8. Резекция на щитовидната жлеза при надозна
струма.
9. Трахеостомия.
10. Инцизия на млечната жлеза при гноен
мастит.
11. Секторална резекция на млечната жлеза.
12. Квадрантектомия, мастектомия, ампутация
на млечната жлеза с аксиларна лимфаденектомия.
13. Екстирпация на млечната жлеза при гинекомастия.
14. Екстирпация на фиброаденом, интрадуктален
папилом и млечна жлеза.
КАРДИОХИРУРГИЯ
1. Пункция на перикарда.
2. Дренаж на перикарден излив по повод на
лична или застрашаваща тампонада.
3. Фенестрация на перикарда след травматична
лезия.
4. Сутура на сърцето при нараняване.
СЪДОВА ХИРУРГИЯ
1. Анатомично отпрепариране на магистрален
кръвоносен съд и прийоми за временна хемостаза.
2. Шев на магистрален съд.
3. Лигатура на магистрален кръвоносен съд.
ВИСЦЕРАЛНА ХИРУРГИЯ
1. Гастростомия, гастропексия.
2. Сутура на кръвоносен съд при кървяща язва.
3. Сутура на перфорирала язва.
4. Гастротомия с ексцизия на полип.
5. Езофагофундопексия.
6. Пилоропластика, гастродуоденопластика.
7. Гастроентероанастомоза – предна, задна.
8. Антректомия, резекция на стомаха, със или
без ваготомия.
9. Ексцизия/клиновидна резекция на Мекелов
дивертикул.
10. Илеостомия.
11. Колостомия – цекостомия, трансверзостомия, сигмостомия.
12. Полипектомия на колон.
13. Резекция на тънко черво – сегментна,
частична.
14. Обходна чревна анастомоза.
15. Хемиколектомия – дясна, лява.
16. Резекция на ректума по Хартман.
17. Апендектомия – конвенционална.
18. Холецистостомия, холецистендизе.
19. Холецистектомия.
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20. Външен дренаж на жлънчите пътища с
Кер-дрен при механичен иктер.
21. Ехинококцектомия – единичен неусложнен
ехинокок.
22. Биопсия на черен дроб.
23. Дренаж на чернодробен абсцес.
24. Повърхностна сутура на черен дроб.
25. Спленектомия (без портална хипертония).
26. Външен дренаж на псевдокиста.
27. Операция при заклещена херния без резекция на орган.
28. Херниотомия – конвенционална за ингвинална, феморална, умбиликална херния.
29. Херниотомия при епигастрална, параумбиликална херния.
30. Пластика на коремна стена при следоперативна херния или евентрация.
31. Пластика на предната коремна стена за
евентрация/следоперативна херния.
32. Салпингоовариектомия.
33. Лапароцентеза.
34. Лапаротомия за абсцес в коремната кухина.
35. Лапаротомия за субфреничен абсцес.
36. Диагностична (експлоративна) лапаротомия.
37. Лапаростомия.
38. Ексцизия на усложнена дермоидна/пиларна
киста – с множествени фистулни ходове, с пресакрално проникване.
39. Трансанална екстирпация на полип на краче, на вилозен тумор, на хипертрофирала анална
папила.
40. Лигатура на единичен хемороидален възел,
хемороидектомия.
41. Анална дилатация при фисура, ексцизия
на фисурата.
42. Ексцизия на перианална фистула/дисцизия
на интрасфинктерна перианална фистула.
43. Инцизия на перианален абсцес.
44. Ексцизия на неусложнена дермоидна/
пиларна киста.
45. Инцизия на супурирала дермоидна киста.
46. Инцизия на подкожен флегмон/абсцес.
47. Инцизия на фурункул/карбункул.
48. Кожно-мускулна биопсия.
49. Регионерна лимфна дисекция на подкожни
лимфни възли.
50. Имплантация на подкожен медикаментозен
резервоар.
51. Корекция на вициозен цикатрикс.
52. Проста кожна пластика – с ламбо, свободна.
53. Ревизия на оперативна рана.
ДЕТСКА ХИРУРГИЯ
1. Резекция на стомах, със или без ваготомия.
2. Гастростомия, дегастростомия.
3. Фундопликация.
4. Кардиомиотомия.
5. Органосъхраняваща операция (парциална
резекция) на слезка.
6. Операции при илеус с резекция на чревен
сегмент, с първична анастомоза или стома.
7. Лапаротомия, лаваж, дренаж, евентуално
илеостома, лапаростома при перитонит.
8. Операции при тотални форми на перитонит.
9. Хемиколектомии.
10. Илеотрансверзоанастомоза.
11. Ехинококцектомия на черния дроб.
12. Колостомия.
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13. Херниотомия при умбиликална херния.
14. Херниотомия при неусложнена ингвинална
херния.
15. Херниотомия при неусложнена феморална
херния.
16. Операции при хернии на предната коремна
стена с други локализации.
17. Отстраняване на пакет от лимфни възли в
ингвиналната област.
18. Диагностична лапаротомия.
19. Отваряне на следоперативен абсцес на
предна коремна стена.
20. Операция при торзия на тестис.
21. Операция при торзия на апендикс тестис.
22. Операция при задържан тестис.
23. Операция при варикоцеле.
24. Операция при хидроцеле.
25. Операция при хроничан апендицит.
26. Операция при недеструктивен апендицит.
27. Оперативно отстраняване на полип на
ректума.
28. Операции при срединни кисти на шията.
29. Операции при латерални кисти на шията.
30. Трепаниране на кост при остеомиелит.
ІV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична обработка на голяма и/или силно
замърсена рана.
2. Лечение на рана, която не зараства първично и показва възпаление или нагнояване, също
премахване на некрозите.
3. Отстраняване на разположено или опипващо
се под повърхността на кожата или лигавицата
чуждо тяло.
4. Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло
по оперативен път от меките тъкани или костта.
5. Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна тъкан, напр. кожа, лигавица, устни.
6. Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли.
7. Отстраняване на хирургичен шевен материал.
8. Вторичен шев на хирургична гранулираща
рана.
9. Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна
тъкан, напр. мастна тъкан, фасция, мускул или от
орган без отваряне на телесната кухина.
10. Оперативно почистване на обширен хематом
като самостоятелна дейност.
11. Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ до 15 %.
12. Хирургична обработка на рани от измръзване.
13. Хирургична обработка на травматични
мекотъканни кожни дефекти.
14. Хирургична обработка на рани при метаболитни заболявания.
15. Хирургична обработка на рани при съдови
заболявания.
16. Безкръвна хирургична некректомия при
изгаряния на площ до 3 %.
17. Венесекция.
18. Операция на фимоза.
19. Операция на френолум препуций.
ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
1. Цистектомии на одонтогенни челюстни кисти.
2. Цистектомии на кисти на дуктус тиреоглосус,
патерални кисти на шията и на други кисти на
меките тъкани.
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3. Цистектомии при кисти на максиларния синус.
4. Цистектомии при епидермоидални и дермоидални кисти.
5. Инцизии на абсцеси и флегмони: интраорални
инцизии супериостален абсцес, субмиказен абсцес
абсцес на кучешката ямка, птерингомандибуларната
ложа, на парафарингеалната ложа, на бузата, на
инфратемпоралната ложа, на челюстно-езичната
бразда, на подезичното пространство, на езика, на
небцето, на субмасетериалната ложа.
6. Екстраорални инцизии: на подбрадното
пространство, на подчелюстната ложа, пода на
устната кухина, на инфраорбиталната ложа, на
ретромандибуларната ложа.
7. Инцизии при абцеси и флегмони на орбиталната ложа, абсцес или флегмон на шията, абсцес
или флегмон на паротидеомасетериалната ложа.
8. Некректомии.
9. Секвестротомии.
10. Отстраняване на слюнчени камъни.
11. Екстирпация на подчелюстната слюнчена
жлеза.
12. Операции при слюнчени фистули.
13. Операции за затваряне на комуникации
между максиларния синус и устната кухина.
14. Радикална операция на максиларния синус.
15. Операции на челюстната става.
16. Операции на нерви.
17. Шиниране чрез свободоръчно оформени
шини при фрактури на челюстите.
18. Шиниране чрез стандартни шини при фрактури на челюстите.
19. Репозиция и фиксация на фрагментите при
фрактури на челюстите чрез лабораторни шини.
20. Репозиция и фиксация на фрагментите
при фрактури на долната челюст чрез обиколни
лигатури (серклаж).
21. Репозиция и фиксация на фрагментите при
фрактури на горната челюст чрез суспенсивна
фиксация:
– върху ябълчната кост;
– върху инфраорбиталния ръб;
– върху супраорбиталния ръб.
22. Репозиция и фиксация на фрагментите при
фрактури на челюстите чрез остеосинтеза:
– при фрактури на ставните израстъци;
– чрез телен костен шев;
– с мини и други пластини;
– при дефектни фрактури.
23. Репозиция и фиксация на фрагментите на
ябълчната дъга.
24. Репозиция и фиксация на фрагментите при
фрактури на носни кости. Ринопластика.
25. Обработка и зашиване на меките тъкани
на лицето, устната кухина, главата и шията със и
без дефект на тъканите.
26. Трахеостомия.
27. Лигиране на съдове/а.каротис екстерна,
в.югуларис интерна, а.фациалис, а.лингвалис.
28. Оперативно отстраняване на чужди тела.
29. Екстирпация или екскохлеация на доброкачествени тумори. Биопсия.
30. Операции при тумори на небцето и бузата.
31. Операции при одонтогенни тумори адамантинома, одонтома, циментома, остеобластокластома.
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32. Операции на езика – частична или тотална
резекция.
33. Резекция на горната челюст.
34. Резекция на долната челюст.
35. Операции на тумори на устната.
36. Операции на паротидната жлеза – частична,
паротидектомия.
37. Шийни лимфаденектомии по Ванах, Крайл
и др.
38. Операции при хемангиоми.
39. Хейлопластика.
40. Уранопластика.
41. Пластични операции за затваряне на дефекти
с тъкани по съседство.
42. Пластични операции за затваряне на дефекти
с дистантни ламба.
43. Пластични операции за затваряне на дефек
ти с автотрансплантанти и алотрансплантанти.
5619

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-19
от 25 май 2010 г.

за условията и реда за разработването и
планирането на курсове за придобиване,
повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на
военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за разработване и планиране на
курсовете за придобиване, повишаване на
квалификацията и преквалификацията, както
и за кандидатстването за обучение в тях на
военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия във военните академии,
висшите военни училища, професионалните
колежи и центровете (базите) за подготовка.
Чл. 2. (1) Придобиването на квалификация
е обучение на военнослужещи и цивилни служители по професия или част от професия,
включващо съвкупността от професионални
компетенции и необходимите за тяхното формиране общообразователни знания и умения.
(2) Професионалните компетенции се формират на основата на придобити знания и
умения, които способстват за проявяване на
инициативност, за работа в екип и за качествено упражняване на определена професия
според държавните образователни изисквания
за придобиване на квалификация по професия.
(3) Повишаването на квалификацията е
обучение за поддържане и усъвършенстване
на професионалните знания и умения на во-
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еннослужещите и цивилните служители през
целия период на тяхната служба в съответствие
с длъжностната им характеристика, сегашните
и бъдещите задачи на въоръжените сили, постиженията на военната наука и развитието на
въоръжението и бойната техника.
(4) Квалификацията е критерий за степента
на овладяване на знания, умения и професионални качества, необходими за изпълнение
на функции и трудова (служебна) дейност,
определени в длъжностната характеристика за
конкретната длъжност.
Чл. 3. Квалификацията се придобива, повишава и усъвършенства чрез обучение в
длъжностна и допълнителна квалификация и
преквалификация.
Чл. 4. (1) Длъжностната квалификация е
обучение за овладяване на знания и умения,
необходими за заемане на конкретни длъжности.
(2) Придобиването на съответната по-висока длъжностна квалификация е условие за
повишаване на военнослужещите във военно
звание и/или длъжност.
Чл. 5. (1) Допълнителната квалификация е
обучение за усвояване на допълнителни знания
и умения, необходими в процеса на професионалната дейност.
(2) Допълнителната квалификация включва
целева квалификация и езикова квалификация:
1. целевата квалификация е предварителна
подготовка за своевременно и ефективно изучаване и усвояване на предстоящи за въвеждане
бойна техника и въоръжение; за придобиване
на по-висока квалификация по специалности, по
които не се подготвят специалисти във висшите
военни училища, за изучаване и усвояване на
изчислителна, организационна и друга техника
и дейности в зависимост от функционалните задължения и щатните (длъжностни) потребности;
2. езиковата квалификация е обучение за
придобиване и усъвършенстване на чуждоезикови знания и умения.
(3) За допълнителна квалификация се смята
участието в семинари, конгреси, конференции и
симпозиуми, от които се получава сертификат
за участие.
Чл. 6. Преквалификацията е придобиване
на нови знания и умения по различна специалност за изпълнение на дейности, свързани с
преназначаването на друга длъжност или при
заемане на длъжности, за които се изисква
специфична подготовка.
Чл. 7. При провеждане на целева квалификация за изучаване на бойна техника и
въоръжение може да се организира практическо обучение в различни форми в щабовете и
военните формирования на Българската армия.
Чл. 8. Повишаването на квалификацията на
военно-медицинските специалисти се извършва
по реда и при условията на правилника за устройството и дейността на Военномедицинска
академия.
Чл. 9. (1) Повишаването на квалификацията
на служителите от служба „Военна полиция“
се провежда по реда и при условията на тази
наредба и/или в Академията на МВР.
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(2) Повишаването на квалификацията на
служителите от служба „Военна информация“
се организира от ръководителя на службата по
реда и при условията на тази наредба.
Чл. 10. Обучението на цивилните служители
от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия се провежда по реда и при
условията на тази наредба и в съответствие с
разпоредбите на Закона за държавния служител
и Кодекса на труда.
Чл. 11. (1) Курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията, провеждани във
висшите военни училища и професионалните
колежи, се обявяват в Регистър на курсовете.
(2) По предложение на началника на отбраната с решение на министъра на отбраната могат
да се организират и допълнителни национални
и международни курсове.
Чл. 12. Формите на обучение в курсове за
придобиване и повишаване на квалификацията
и за преквалификация могат да бъдат редовна,
задочна и дистанционна.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
Чл. 13. Създаването на нов курс или промяна
на съществуващ курс включва следните етапи:
1. определяне на целта и квалификационната
характеристика на курса;
2. предложение за създаване на нов курс
или промяна на съществуващ курс;
3. назначаване на отговорник и помощникотговорник за курса;
4. разработване на учебни планове и програми и план за вътрешна оценка на курса;
5. провеждане на пилотен курс;
6. утвърждаване на курса;
7. включване в Регистъра на курсовете.
Чл. 14. (1) Създаване на нов курс или промяна на съществуващ курс се извършва при
въвеждане на нови концептуални процедури
или при констатирани пропуски в обучението
и подготовката по предложение на:
1. потребителите на курсове, които ги заявяват по команден ред до министъра на отбраната;
2. обучаващите организации;
3. участвали в мисии и обучение в чужбина
чрез структурите по т. 1 и 2.
(2) Предложението по ал. 1 съдържа две
части. Първата част се подготвя от структурата,
която предлага създаването на нов курс или
промяна на съществуващ курс, а втората част
се разработва от обучаващата организация,
която ще провежда курса, съвместно с потребителя на курса.
(3) Първата част на предложението за създаване на нов курс или промяна на съществуващ
курс включва цел на курса и квалификационните му характеристики. В квалификационните
характеристики се определят обемът от знания
и практическите умения и навици, които се
придобиват по време на обучението.
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(4) Когато структурата, която предлага
създаването на нов курс или промяна на съществуващ курс не е потребителят на курса,
първата част на предложението за създаване
на нов курс или промяна на съществуващ курс
се съгласува с потребителя на курса. Когато
за даден курс има повече от един потребител,
изискванията за знанията и уменията, които
трябва да се придобият в курса, се определят
от основния потребител.
Чл. 15. (1) Съдържанието на обучението
се отразява в учебен план и учебна програма.
(2) Учебният план определя целите, задачите, структурата на курса, формата и срока на
обучение, хорариума от часове и наименованието на изучаваните дисциплини, формата на
проверката и оценката на знанията.
(3) Учебната програма съдържа учебните
дисциплини, включени в учебния план. За
всяка учебна дисциплина в учебната програма
се определят учебните занятия, целите, съдържанието, методите и ресурсите.
(4) Учебните планове и програми отговарят
на достиженията и тенденциите в развитието
на въоръжените сили, бойната техника и въоръженията и на изискванията на стандартите
на НАТО. Те допълват учебното съдържание на
учебните планове и програми за придобиване
на образователно-квалификационни степени по
военно дело или програмите за военно професионална подготовка във висшите военни
училища и професионалните колежи.
(5) Изискването по ал. 4 не се отнася за учебните планове и програми за специалностите, за
които не се подготвят специалисти във висшите
военни училища и професионалните колежи.
(6) Учебните планове и програми се разработват от обучаващата организация, определена
да провежда курса, съгласувани със структурата,
която предлага създаването на нов курс или
промяна на съществуващ курс, и отговорника
за курса.
(7) Учебните планове и програми се съгласуват с потребителя на курса.
Чл. 16. (1) Пилотен курс се провежда след
разработването и утвърждаването на учебния
план и учебната програма.
(2) Пилотният курс се оценява за:
1. постигането на целите на курса;
2. ефективността на провеждане на курса;
3. съответствието му с вътрешноведомствената уредба и поставените цели на обучението;
4. достоверността на изготвения разчет на
материалните и финансовите разходи за провеждането на курса.
Чл. 17. (1) След успешно приключване на
процедурата по чл. 13, т. 1 – 5 курсовете се
предлагат за утвърждаване от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно
лице и се включват в Регистър на курсовете.
(2) Регистърът се утвърждава ежегодно от
министъра на отбраната или оправомощено от
него длъжностно лице.
Чл. 18. За всеки курс се подготвят административна и учебна документация, които
включват:

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

1. удостоверение за съгласуване на курс
(приложение № 1);
2. предложение за създаване на нов курс
или промяна на съществуващ курс (приложение № 2);
3. учебен план (приложение № 3);
4. учебна програма (приложение № 4).
Чл. 19. Удостоверението за съгласуване на
курс въвежда съгласувателен режим, който
осигурява изпълнението на всички етапи за
създаване на нов курс или промяна на съществуващ курс, като гарантира качеството на курса,
изпълнението на изискванията на потребителя
на курса и осигуряването на ресурсите за неговото провеждане.
Чл. 20. Дейностите при разработването и
утвърждаването на курсове за квалификация
и преквалификация в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия са:
1. структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната, когато
потребителите на курсове са от Министерството
на отбраната и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната:
а) потвърждава създаването на нов курс или
промяната на съществуващ курс;
б) разпорежда изготвянето на учебна документация и План за вътрешна оценка от обучаващата организация, която ще провежда курса;
в) одобрява учебната документация за курса
и разпорежда провеждането на пилотен курс;
г) предлага курсовете по чл. 17 за утвърждаване от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице;
д) изготвя Регистър на курсовете;
е) организира и участва в провеждането на
външна оценка на курсовете;
2. структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната, когато
потребителите на курсове са от Българската
армия:
а) съгласува административната документация за курса;
б) предлага курса за утвърждаване от министъра на отбраната или оправомощено от
него длъжностно лице;
3. обучаващата организация:
а) подготвя част 2 от приложение № 2, съгласувано с потребителя на курса и го изпраща
по команден ред в структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната;
б) изготвя учебната документация за курса
и План за вътрешна оценка, като ги изпраща
по команден ред в структурата по управление
на човешките ресурси към министъра на отбраната за утвърждаване;
в) провежда пилотен курс, отразява настъпилите промени и изпраща учебната документация
по команден ред в структурата по управление
на човешките ресурси към министъра на отбраната за утвърждаване;
г) провежда курсовете, включени в Регистъра
на курсовете;
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4. потребителят на курса:
а) изготвя част 1 от приложение № 2, когато
предлага нов курс или промяна на съществуващ
курс, съгласува го с обучаващата организация и
го представя по команден ред за утвърждаване
в структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната;
б) потвърждава целта, квалификационната
характеристика и планираните обучаеми за
календарна година, когато курсовете не се
предлагат от потребителя;
в) предлага отговорник за курса;
г) докладва по команден ред в структурата по управление на човешките ресурси към
министъра на отбраната за съответствието на
постигнатите резултати с целта и квалификационната характеристика на курса;
5. структурата по чл. 14, ал. 1 в случаите, в
които не е потребител на курса:
а) изготвя приложение № 1;
б) изготвя част 1 от приложение № 2 и го
съгласува с обучаващата организация и с потребителя на курса.
Чл. 21. (1) Началникът (ръководителят) на
обучаващата организация назначава за всеки
един курс отговорник по предложение на потребителя на курса и помощник-отговорник.
(2) Отговорникът на курса:
1. съдейства на обучаващата организация
при подготовката на структурата и съдържанието на курса;
2. координира дейностите при подготовката
и провеждането на курса между обучаващата
организация и потребителите на курса;
3. подпомага обучаващата организация с
актуална информация и предлага привличането
на външни експерти и специалисти в съответ
ните области;
4. подпомага извършването на външна
оценка на курса.
(3) Помощник-отговорникът на курса:
1. координира дейностите при подготовката
и провеждането на курса между обучаващата
организация и отговорника на курса;
2. участва в разработването на учебната
документация;
3. съдейства за привличането на експерти
от обучаващата организация.
Чл. 22. (1) Оценяването на курсовете се
извършва чрез вътрешна и външна оценка.
(2) Вътрешната оценка на курса се извършва
от обучаващата организация и включва всички
елементи на процеса на обучение. За всеки
курс се разработва План за вътрешна оценка
(приложение № 5).
(3) Външната оценка на курса се извършва
от потребителя на курса за установяване на
съответствието между придобитите знания
и умения, изискванията на длъжностните
характеристики и изпълнението на вътрешноведомствената уредба.
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Г л а в а

т р е т а

РЪКОВОДСТВО, ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КУРСОВЕТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА
Чл. 23. (1) Общото ръководство на придобиването и повишаването на квалификацията
и преквалификацията се осъществява от министъра на отбраната или оправомощено от
него длъжностно лице.
(2) Структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната подпомага
министъра на отбраната, като:
1. разработва нормативни актове, регламентиращи придобиването и повишаването на
квалификацията и преквалификацията;
2. изготвя и/или актуализира Регистър на
курсовете;
3. обобщава заявките за курсовете от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;
4. изготвя годишни планове за придобиване
и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните
служители и ги предлага за утвърждаване от
министъра на отбраната;
5. предлага за утвърждаване от министъра
на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице учебните планове на курсовете,
чиито потребители са от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
6. координира дейностите по придобиване и повишаване на квалификацията между
Министерството на отбраната и обучаващите
организации;
7. изготвя заповедите за организиране на
обучението на военнослужещите и цивилните
служители във военните академии, висшите
военни училища и професионалните колежи;
8. изготвя заповедите за организиране на
обучението на военнослужещите и цивилните
служители в граждански висши училища и
обучаващи организации;
9. планира финансовите средства за обучение
в курсове за квалификация и преквалификация
на военнослужещите и цивилните служители
в граждански висши училища и обучаващи
организации;
10. осъществява контрол и организира извършването на външна оценка на курсовете;
11. осъществява контрол по поддържане
на базата от данни на Информационната система за оценка и поддържане на качеството
на обучение във Военна академия и висшите
военни училища за отчетността на курсове за
придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещи
и цивилни служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
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12. води на отчет преминалите обучение в
курсове за придобиване и повишаване на квалификация и преквалификация военнослужещи
и цивилни служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 24. Заявителите на курсове:
1. участват в разработването на актове
на министъра на отбраната, касаещи придо
биването и повишаването на квалификация и
преквалификация;
2. обобщават заявките за курсове в страната
от подчинените им структури и ги изпращат
в структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната;
3. участват в провеждането на външна оценка
на курсовете за придобиване и повишаване на
квалификацията и преквалификацията;
4. водят поименен отчет на преминалите
обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификация и преквалификация
военнослужещи и цивилни служители.
Чл. 25. Началниците (ръководителите) на
обучаващите организации чрез основните структури и подчинените им звена за управление на
учебната дейност:
1. ръководят планирането на учебния процес, разработването на учебните планове и
програми, изготвянето на разчетите за не
обходимите материални и финансови средства,
разработването на плана за вътрешна оценка
на курса и изготвянето на ежегодни графици
на учебния процес;
2. утвърждават учебните програми на курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията;
3. организират провеждането на пилотен курс
и отразяването при необходимост на промени
в учебната документация;
4. организират провеждането на учебния
процес в курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията;
5. ръководят учебно-методическата дейност,
контрола и отчета на учебния процес и дейността
на помощник-отговорника за курса;
6. поддържат Информационната система
за оценка и поддържане на качеството на
обучение във Военна академия и висшите военни училища за отчетността на курсовете за
придобиване и повишаване на квалификацията
и преквалификацията на военнослужещите и
цивилните служители.
Чл. 26. Планирането на потребностите от
обучение на военнослужещите и цивилните
служители за придобиване и повишаване на
квалификацията и преквалификацията се осъществява от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната за
Министерството на отбраната и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и от структурите по личния състав на видовете
въоръжени сили и военните формирования.
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Чл. 27. Планирането на потребностите от
обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията
се извършва въз основа на:
1. резултатите от атестирането на военнослужещите и цивилните служители по служебни
правоотношения;
2. изискванията, посочени в длъжностните
характеристики за конкретната длъжност;
3. въвеждане в експлоатация на нова бойна
техника и въоръжение;
4. необходимостта от придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията
на военнослужещите и цивилните служители;
5. друга необходимост, възникнала в резултат
на поставени специфични задачи.
Чл. 28. Ежегодно до 20 февруари министърът
на отбраната със своя заповед по предложение на
структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната издава Регистър на
курсовете през следващата календарна година.
Чл. 29. До 20 март на текущата година потребителите на курсове от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
изпращат до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната
заявки предложения, съгласувани с програмните
ръководители за броя на военнослужещите и
цивилните служители, предвидени за обучение
в курсове за следващата календарна година.
Чл. 30. (1) До 20 април структурата по управление на човешките ресурси към министъра на
отбраната обобщава заявките и изготвя проект
на План за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията и го изпраща
за съгласуване с обучаващите организации.
(2) В проекта на Плана за придобиване и
повишаване на квалификацията и преквалификацията се отразяват видът и кодът на курса,
продължителността на обучението, заявеният
брой обучаеми и структурата, от която се
предлагат. Периодът на обучение допълнително
се попълва от обучаващата организация, провеждаща курса.
(3) До 20 май обучаващите организации
изпращат до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната
своите предложения за началото и края на
курсовете през следващата календарна година.
(4) До 30 юли структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната обобщава предложенията на обучаващите
организации и представя за утвърждаване от
министъра на отбраната План за придобиване
и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните
служители през следващата календарна година
в рамките на планираните средства.
(5) До 20 август след утвърждаването на
плана структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната изпраща
препис-извлечения до обучаващите организации.
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(6) До 20 септември структурата по управление на човешките ресурси към министъра
на отбраната изпраща препис-извлечения от
плана до заявителите на курсовете.
(7) До 5-о число на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда курсът, на основание
на потвърдените в плана места заявителите на
курсове изпращат в структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната
поименен списък на планираните за обучение в
курсове военнослужещи и цивилни служители. В
поименните списъци се посочват наименование
на курса, период на провеждане, звание, име,
презиме и фамилия, длъжност, военно формирование (структура) и ЕГН. При изискване към
обучаемите за даден курс се посочва и номер,
ниво и валидност на удостоверението за достъп
за класифицирана информация.
Чл. 31. (1) Включването на военнослужещи
и цивилни служители за обучение в курсове,
провеждани във Военна академия и висшите
военни училища, се извършва със заповед на
министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице, а за обучение в
центровете (базите) за подготовка на видовете
въоръжени сили – със заповед на началниците
на Сухопътните войски, Военновъздушните сили
и Военноморските сили.
(2) Копия (препис-извлечения) от заповедта по ал. 1 се изпращат до обучаващите
организации и потребителите на курсове за
изпълнение. На основание на получените копия
(препис-извлечения) командирите (ръководителите или началниците) осигуряват явяването
на военнослужещите и цивилни служители за
участие в курса.
(3) Ръководителите на обучаващите организации със своя заповед зачисляват явилите
се военнослужещи и цивилни служители в
курсовете, организират учебния процес, а за
курсовете по езикова квалификация определят реда за провеждане на входящи тестове
(изпити). До три дни след началото на всеки
курс писмено уведомяват структурата по личния състав, изготвила заповедта по ал. 1, за
неявилите се лица.
Чл. 32. (1) Военнослужещите и цивилните
служители се отчисляват от курс в следните
случаи:
1. при неявяване или при отсъствие от
занятията повече от 10 % от учебното време
за курсовете с продължителност до 12 учебни
седмици или повече от 20 % от учебното време
за курсовете с продължителност, по-голяма от
12 учебни седмици;
2. при подаден рапорт от военнослужещ (заявление от цивилен служител) до заявителя на
курса и положителна резолюция на съответния
командир (началник или ръководител); писмото
за отчисляване се изпраща до структурата по личния състав, изготвила заповедта по чл. 31, ал. 1,
а копие от него – до обучаващата организация;
3. при непокриване на минималните изисквания на входящ тест (изпит) за участие в курса;
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4. при показан слаб успех по време или в
края на обучението или при непокриване на
изискванията на тестовете или другите форми
за провеждане на изпитите;
5. при допускане на груби нарушения на
дисциплината и вътрешния ред, установени в
обучаващата организация.
(2) В случаите, посочени в ал. 1, след получаване на уведомителни писма от обучаващата
организация длъжностните лица по чл. 31, ал. 1
отдават заповед за отчисляване от курс.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,
ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ И ОБУЧЕНИЕ
В КУРСОВЕ
Чл. 33. (1) За придобиване и повишаване
на квалификацията и преквалификацията на
военнослужещите и цивилните служители се
организират и провеждат курсове съгласно
Регистъра за курсовете.
(2) За войници (матроси) обучението за
придобиване и повишаване на военно-професионалната квалификация се провежда в учебни
центрове (бази) за подготовка на войници
(матроси).
Чл. 34. Курсовете за преквалификация при
приемане на граждани на военна служба за
придобиване на първо офицерско звание и за
заемане на първа офицерска длъжност и курсовете за придобиване на нова военноотчетна
специалност от военнослужещи се организират
в обучаващите организации.
Чл. 35. За всеки курс за длъжностна и допълнителна квалификация и преквалификация
се определя код на курса (приложение № 6),
който се вписва в Регистъра на курсовете.
Чл. 36. (1) Военнослужещи се предлагат за
обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификация
от съответните командири (ръководители или
началници) след извършване на подбор на
кандидатите на основание утвърдените места за
съответната структура, индивидуалната прогноза
за длъжностното им развитие, резултатите и
оценките от годишното им атестиране.
(2) Военнослужещите и цивилните служители
не могат да се обучават в повече от един курс
за длъжностна или езикова квалификация в
рамките на една календарна година при продължителност на курсовете повече от един месец.
(3) Военнослужещите и цивилните служители не могат повторно да се обучават в един
и същи курс за придобиване и повишаване на
квалификацията и преквалификацията.
Чл. 37. (1) Специализантите са длъжни да се
явят в определеното време на датата за започване на курса, като представят при явяването си
копие от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен или образование,
здравна книжка (здравноосигурителна книжка).
Според изискванията за даден курс допълнително се представят и копие на удостоверение
за достъп до класифицирана информация или
свидетелство за управление на МПС.
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(2) По време на обучението си военнослужещите специализанти носят военната си
униформа.
(3) За времето на обучение в курсове за
придобиване и повишаване на квалификацията
и преквалификацията обучаващата организация осигурява настаняване в общежитие за
специализантите от военните формирования
(структурите), намиращи се извън гарнизона,
на чиято територия се провежда обучението.
(4) За времето на обучение в курсове за
придобиване и повишаване на квалификацията
специализантите не получават командировъчни
пари и не се зачисляват на храна.
(5) При временна неработоспособност по
време на курса специализантите представят
болничния лист във военното формирование
(структурата) по местослужене и копие от него
във обучаващата организация.
Г л а в а

п е т а

ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕТО И ПОВИШАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И
ПРЕКВАЛИФАКИЦИЯТА
Чл. 38. (1) Ежегодно до 5 януари началниците
(ръководителите) на обучаващите организации
изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната
Разчет за необходимите финансови средства за
издръжка на един специализант (от и извън
гарнизона) за всички курсове, предложени за
обявяване в Регистър за курсовете за следващата година.
(2) Ежегодно до 30 януари комисия, назначена от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице, разглежда
и утвърждава предложените от началниците
(ръководителите) на обучаващите организации
Разчети за необходимите финансови средства
за издръжка на един специализант за курсовете, включени в Регистъра за курсовете за
следващата година.
Чл. 39. След утвърждаване на финансовите средства с бюджета на Министерството на
отбраната за съответната финансова година
структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната при необходимост извършва актуализиране на Плана за
придобиване и повишаване на квалификацията
и преквалификацията на военнослужещите и
цивилните служители и го съгласува с потребителите на курсове.
Чл. 40. (1) Разходите за извършено обучение по Плана за придобиване и повишаване
на квалификацията и преквалификацията на
военнослужещите и цивилните служители се
осигуряват в рамките на програмата, ръководена
от структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната.
(2) Финансовите разходи за извършено
обучение, квалификация и военна подготовка
на служители от други министерства и ведомства и граждани са за сметка на съответните
министерства, ведомства и граждани.
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(3) Обучаващите организации могат да
кандидатстват и участват в процедури за възлагане на обществени поръчки за извършване
на образователна услуга за повишаване на квалификацията и преквалификацията на граждани,
организации и юридически лица.
(4) Финансовите средства за организираното
обучение по ал. 3 се заприходяват като собствени
приходи за извършена услуга при условията на
чл. 90, ал. 3 от Закона за висшето образование
и чл. 59, ал. 6 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 41. За реално извършените разходи за
обучение в курсове съгласно утвърдения от
министъра на отбраната План за придобиване
и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните
служители, началниците (ръководителите) на
обучаващите организации изготвят в съответствие с нормативните изисквания разходни
документи. Същите се представят за съгласуване
от структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната и изплащат от съответния разпоредител с бюджетни
кредити, по чийто бюджет/бюджетна сметка
са планирани разходите.
Г л а в а

ш е с т а

ОТЧЕТ НА ПРИДОБИВАНЕТО И ПОВИШАВАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА
Чл. 42. Актовете за зачисляване на военнослужещите и цивилните служители в курсове за
придобиване и повишаване на квалификацията
и преквалификацията се въвеждат в подсистемата „Квалификация“ от „Автоматизираната
система за управление на човешките ресурси“
от структурите по личния състав.
Чл. 43. (1) Структурите по личния състав
водят на отчет военнослужещите и цивилните
служители, преминали обучение за придобиване
и повишаване на квалификацията и преквалификацията.
(2) Всички данни за проведеното обучение
се въвеждат в база данни на подсистемата
„Квалификация“ от „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси“, а за
цивилните служители по служебно правоотношение – в база данни на системата „Омекс“.
Чл. 44. (1) До 5 дни след приключване на
курса структурите по личния състав въвеждат в
базата данни на подсистемата „Квалификация“
от „Автоматизираната система за управление
на човешките ресурси“ кода и наименованието
на курса, формата на обучение и средния успех
от изпитите за всеки специализант.
(2) Когато специализантът е отчислен по
време на квалификационния курс на основание
чл. 32, ал. 1, т. 3, 4 и 5, командирите (ръководителите, началниците), изпратили военнослужещия (цивилния служител), предприемат
действия по търсене на дисциплинарна отговорност при наличие на законноустановените
изисквания. При показан слаб успех в края на
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обучението, при непокриване на изискванията
на финалните тестове по английски език, както
и при отчисляване по време на квалификационния курс на основание чл. 32, ал. 1, т. 3, 4 и
5 специализантът заплаща направените разходи
за неговото обучение.
Чл. 45. (1) Ежегодно до 1 октомври обучаващите организации изпращат в структурата
по управление на човешките ресурси към
министъра на отбраната отчет за дейността по
придобиването и повишаването на квалификацията и преквалификацията за изминалата
учебна година и предложения за подобряване
на работата през следващата учебна година.
(2) Обучаващите организации водят ежедневен отчет за постигнатите резултати на специализантите в Информационна система за оценка
и поддържане на качеството на обучението.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Обучаващи организации“ са военните
академии, висшите военни училища, професионалните колежи, базите и центровете за
подготовка, които провеждат обучението на
специализантите в курсове за придобиване и
повишаване на квалификацията и преквалификацията.
2. „Потребител“ на курсове е военното формирование (структурата), от състава на което
военнослужещи и цивилни служители се обучават в курсове за придобиването и повишаването
на квалификацията и преквалификацията.
3. „Заявител“ на курсове е военното формирование (структурата), което предлага създаване
на нови курсове и промяна на съществуващи
курсове.
4. „Специализант“ е военнослужещ или
цивилен служител, който се обучава в курс за
придобиване и повишаване квалифик ацията
или преквалификацията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с
чл. 117, ал. 2 и чл. 123 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и влиза в сила от
1 септември 2010 г.
§ 3. Наредба № 15 от 16.12.2005 г. за придобиване и повишаване на квалификацията във
военните училища на кадровите военнослужещи и граждански лица от Министерството
на отбраната и Българската армия се отменя
считано от 1 септември 2010 г.
§ 4. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността“ до десет дни след обнародването
на наредбата в „Държавен вестник“ да организира публикуването є в интернет страницата
на Министерството на отбраната (www.mod.bg)
и в АИС на ръководния състав на Българската
армия.
Министър: А. Ангелов

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА КУРСА
Наименование на курса

Приложение № 1
към чл. 18, т. 1

Код

1. Структурата, предлагаща създаването на нов
курс или промяна на съществуващ курс
Заявявам необходимостта от организиране на курс
…………………………………......................................………….....
в …………………………………......................................…………..
(обучаваща организация)
Прилагам
необходимите
документи
за
разкриване на процедурата (Документ I и
Документ ІІ – част 1).
Заявител …….........................…………………………………….
(структура /формирование)
Подпис
Дата

2. Обучаваща организация
Потвърждавам възможността за организиране
на курс …………......................………………………….…….…..
съгласно изискванията на квалификационната
характеристика на курса.
Прилагам разработения от военното училище
Документ ІІ – част 2.
Военно училище …….................…………...………….…….…
Подпис
Дата

3. Потребителите на курсове
Потвърждавам
целта,
квалификационната
характеристика и планираните обучаеми за
учебна година.
Потребител ……….........................……………………………
(структура /формирование)
…………………………………......................................………….....
Подпис
Дата
Потребител …………………….......................…………………
(структура /формирование)
…………………………………......................................………….....
Подпис
Дата

4. Структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната
Потвърждавам създаването на нов/промяна на
съществуващ курс
…………………………………........................................………….....
(наименование на курса)
…………………………………........................................………….....
(обучаваща организация)
да изготви учебен план, учебна програма и план
за вътрешна оценка на курса.
Подпис
Дата

5. Обучаваща организация
Учебният план, учебната програма и планът
за вътрешна оценка на курса са разработени
съгласно изискванията на курса.
…………………………………......................................………….....
…………………………………......................................………….....
Подпис
Дата

6. Структурата по управление на човешките ресурси
към министъра на отбраната
Учебната документация е съгласувана.
…………………………………........................................………….....
(обучаваща организация)
да организира и проведе пилотен курс.
Подпис
Дата

7. Обучаваща организация
Пилотният курс е проведен. Произтеклите
промени са отразени. Изпращам учебната
документация за утвърждаване до ........................
…………………………………........................................…………...
…………………………………........................................…………...
…………………………………........................................…………...
Подпис
Дата

8. Заявителя – Структурата, предлагаща курса
или промяна на съществуващ курс
Учебната документация е готова. Изпращам в ....
..................................................................................
за утвърждаване комплект документи на курс
..................................................................................
(наименование на курса)
..................................................................................
(обучаваща организация)
и включване в регистъра на курсовете.
Подпис
Дата

9. Министерството на отбраната (Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на
отбраната) Предлагам курс:…………………………………………….....................................................................….…………………………
(наименование на курса)
да бъде включен в регистъра на курсовете.
Подпис
Дата
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Приложение № 2
към чл. 18, т. 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ КУРС ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ
КУРС
Стр. от
Наименование на курса

Код

Част 1. Структурата, предлагаща създаването на нов курс или промяна на съществуващ курс
1. Необходимост от създаване на нов курс или промяна на съществуващ курс (описват се условията,
от които произтича необходимостта за създаване или промяна на курса).
2. Цел на курса.
3. Квалификационна характеристика на курса:
а) области на приложение на придобитите знания и умения;
б) нивото на квалификация след преминатото обучение (какво да знае и какво да умее).
4. Ниво на достъп до класифицирана информация.
5. Категория обучаеми (военнослужещи/цивилни служители – звание и род войска).
6. Предполагаем брой специализанти (курсисти) на година.
7. Отговорник за курса (структура и длъжност).
Част 2. Обучаваща организация, определена да провежда курса
1. Изисквания към обучаемите:
а) образователен ценз и квалификация;
б) ниво на владеене на езика;
в) компютърни умения;
г) брой обучаемите в курса (минимален и максимален брой обучаеми).
2. Информация за курса:
а) актуалност на курса (указания след какъв период от време да бъде опреснен или изключен от
регистъра);
б) продължителност на курса (базирана на учебни дни по 6 учебни часа занятия, проведени в клас или
в извънкласни форми);
в) валидност на придобитата квалификация (период, след който обучаемите губят придобитата
квалификация съгласно нормативните документи);
г) ресурси и ограничения (разчет за необходимите за провеждането на курса материални и финансови
ресурси (разходи за един обучаем) към момента на предлагане на курса и възможни затруднения).
3. Изисквания към обучаващите:
а) образователно-квалификационни и научни степени (не по-ниски от тези на обучаемите в курса);
б) професионални изисквания (професионален опит, предишни заемани длъжности – не по-ниски от
тези на обучаемите);
в) участващи в провеждането на курса (щатни преподаватели (инструктори) или наети на хонорар
от други институции).
4. Определяне на помощник-отговорник на курса.
5. Експертен съвет (Решение на Академичен съвет) – дава предварителна оценка за валидността и
необходимостта от курса.
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Приложение № 3
към чл. 18, т. 3
УЧЕБЕН ПЛАН

Стр. от

Наименование на курса

Код

1. Цели
(Ясно поставени цели за необходимите знания и умения, оперативните и функционалните стандарти,
към които е насочен курсът).
2. Основни задачи
(Основните задачи трябва да са насочени към знанията и уменията, които обучаемите трябва да
придобият в края на всяка учебна дисциплина или модул. Задачите трябва да бъдат поставени за всяка учебна
дисциплина или модул, като поне две от тях трябва да определят основните цели.)
3. Структура:
а) разчет на календарното и учебното време;
б) учебни дисциплини и модули;
в) коефициент на тежест на отделните учебни дисциплини и модули за оценка на знанията;
г) продължителност (разпределение на времето по форми на обучение).
4. Оценяване на обучаемите:
а) вид и показатели на оценяването;
б) критерии за успешно или неуспешно покриване на изпита.
5. Организация и администриране на курса:
а) организационни структури (факултет, департамент, център и др.), които са отговорни за провеждането
на курса, и местата, където ще се провежда курсът;
б) организационнометодически указания и форма на обучение;
в) изисквания към цялостната организация по провеждането на курса.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Приложение № 4
към чл. 18, т. 4
Стр. от

Наименование на курса

Код

Въведение
Учебна
дисциплина
Модул №

Учебни часове

Основна цел
Начин на
оценяване
Литература
Тема №
№
по ред

Учебни часове
Наименование
на занятието

Вид и
продължителност
на занятието

Метод и
провеждане на
занятието

Място на
провеждане

Ръководител на
занятието

Занятие №
Занятие №
Тема №
№
по ред

Учебни часове
Наименование
на занятието

Вид и
продължителност
на занятието

Метод и
провеждане на
занятието

Място на
провеждане

Ръководител на
занятието

Занятие №
Занятие №
Учебна
дисциплина
Модул №

Учебни часове

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

Основна цел
Начин на
оценяване
Литература
Тема №
№
по ред

Учебни часове
Наименование
на занятието

Вид и
продължителност
на занятието

Метод и
провеждане на
занятието

Място на
провеждане

Ръководител на
занятието

Занятие №
Занятие №
Тема №
№
по ред

Учебни часове
Наименование
на занятието

Вид и
продължителност
на занятието

Метод и
провеждане на
занятието

Място на
провеждане

Ръководител на
занятието

Занятие №

УТВЪРЖДАВАМ:
Началник на ………….……………………….
...........................................................
(обучаваща организация)
…………………………..................................
(военно звание) (име, фамилия)

Приложение № 5
към чл. 22, ал. 2

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШНА ОЦЕНКА
на курс …………………………………………………………………………………
1. Цели на оценката.
2. Обект на оценката.
– план за обучение;
– методика;
– налични ресурси;
– обучаващи (как те прилагат методиката и различните похвати и как използват наличните
ресурси);
– резултати (като сравнение между очакваните и действителните резултати);
– пречки, които са затруднили провеждането на курса.
3. Критерии за оценка на всеки един от обектите, подлежащи на оценка.
4. Източници, използвани за оценка (индивиди и/или документи, осигуряващи необходимата
информация за вътрешна оценка, обучаеми, обучаващи, доклади и др.).
5. Методика, използвана при оценяването, процедурите, методите и инструментите за събиране
и анализ на данните:
– процедурите трябва да включват всички стъпки, необходими в процеса на оценяване;
– начини за събиране на данни (например наблюдение, интервю, попълване на анкети и т.н.),
като се споменават и свързаните с тях инструменти за приложение; събираните данни трябва да
бъдат обработени в съответствие с целта на оценяването (анализ на съдържанието, насочен към
качествените показатели, а количественият анализ разглежда количествените аспекти).
6. Посочва се точният момент на оценка (в кой момент по време на курса ще бъде събрана
информацията за оценяване).
7. Екип за оценяване.
Ръководител на
……………………………………………………...............………
(основно звено, началник на център)
……………………….............……………………………………..
(военно и научно звание) (име, фамилия)

Длъжностна
квалификация
А

5

4

4

на

6

взводове

Войници
К

Пример А-9-К1

р-к/м-с – 1
ефр-/ст.м-с – 2

Пример А-4-C4-300

Сержанти (старшини) мл. с-т/ст. 2 ст – 1
С
с-т /о-на 1 ст – 2
ст.с-т/ гл.с-на – 3
с-на /м-н – 4
и
оф. к-т
– 5

Пример А-1-О7-010

мл. л-т
– 1
л-т
– 2
ст. л-т – 3
к-н/к-н л-т – 4
майор/кап. ІІІ
ранг
– 5
подп. /кап. ІІ
ранг
– 6
полк./кап. I
ранг
– 7
бриг. г-л/ бриг.
адм. – Г8
ген. м-р/контраадм.
– Г9
ген. л-т
/вицеадм. – Г10
генерал/ адмирал – Г11

4

Индекс на
званията

110 – 139

080 – 109

030 – 079

020 – 029

010 – 019

001 – 009

5

ВА
(001-199)

380-399

360-379

340-359

320-339

300-319

500 – 509
510 – 519
…………
..….. – 599

400-409 410-419
-499

200 – 209 (по родове
и спец. войски)
210 – 219
220 – 229
230 – 239
………
- 299

6

НВУ
(200-699)

780-799

770-779

760-769

750-759

740-749

850 – 899
…….- 899

800 – 809
…..- 849

700 – 709
710 – 719
………..
…...- 739

7

ВВМУ (700-999)

Индекси на курсовете
на военните училища

ВЕСТНИК

Обучение за придобиване на военноотчетна
специалност и квалификация

Специализирани

Командири на взводове 4

Старшини на роти

Заместник-командири
приравнени
4

Придобиване на военна квалификация
„сержант“
- 1,2,3 модул
– (1, 2, 3)

6

3

Офицери
О

3

Индекс на
категорията
военнослужещи

ДЪРЖАВЕН

Специализирани

Щабни

Командни

Стратегически

Висш щабен

2

2

1

1

Висш команден

Индекс на вида
на курса

Индекс на вида
квалификация

ТАБЛИЦА
с кодовете на курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията
и преквалификацията

Приложение № 6
към чл. 35
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2

– 8

Преквалификация

– 10

Езикова квалификация – 9
1. Език- „индекс“
английски – А, френски – Ф, немски – Н,
турски – Т,
гръцки – Г,
румънски – Р,
руски – Рус,
арабски – Ар,
сръбски – С
български -Б
2. Ниво „индекс“
- първо ниво – 1
- второ ниво – 2
- трето ниво – 3
- четвърто ниво – 4
- специализиран – Сп
- поддържащ – П

Целева квалификация

3

4

Военнослужещи и цивилни служители

Пример Д-9А2-610

Военнослужещи и цивилни служители

5

1000-1049

170-199

140-169

6

1050-1099

660-699

600-659

7

1100-1149

960-999

900-959
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Преквалификация
П

Допълнителна
квалификация
Д

1
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № 09-367
от 11 юни 2010 г.
На основание чл. 8, т. 2 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и във
връзка с писмо с вх. № 62-00-26 от 15.04.2010 г.
от председателя на Управителния съвет на БФС
утвърждавам Кодекса за професионална етика
на магистър-фармацевта, приет от Втория редовен конгрес на Българския Фармацевтичен
съюз, проведен на 24.11.2007 г., и изменен от
Третия конгрес на Българския Фармацевтичен
съюз, проведен на 05 – 07 март 2010 г., съгласно
приложението.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТА
ВЪВЕДЕНИЕ
Етиката определя система от норми за нравствено поведение, нравствени правила и морал
в обществото.
Фармацията като хуманитарна наука и практика се обуславя изцяло върху грижата и съхраняването на здравето на обществото и в частност
на отделния човек, като се основава и зависи от
морала и етиката на всеки един свой представител.
Силата на едно съсловие се базира на етиката
и морала на всички свои членове.
ЦЕЛИ
Обществото гласува огромно доверие на всеки магистър-фармацевт на базата на знанията,
уменията и професионалната му преценка. Това
доверие се измерва на първо място с признаването на фармацията за медицинска и регулирана
професия, както и с даденото от закона право на
собственост върху аптека. Всичко това изисква и
задължава магистър-фармацевта да бъде максимално отговорен и етичен към своите пациенти,
към другите медицински и здравни специалисти,
към колегите си и към обществото като цяло.
Този Етичен кодекс полага основите на принципи, които всеки добросъвестен магистър-фармацевт трябва да спазва, както и да направи тези
принципи обществено достояние.
Основните правила са съставени с цел да
подпомогнат магистър-фармацевта в ежедневната
му работа и да улеснят взимането на решения,
свързани с професионалните задължения.
Правилата, разписани в този документ, едва
ли биха могли да предвидят всяка ситуация,
възникнала в процеса на практиката, но въз основа на тях, както и на широките си познания,
способности и професионална отговорност, магистър-фармацевтът се явява независим гарант
за сигурността и качеството на фармацевтичните
услуги и неотменим партньор в системата на
здравеопазване.

Етичните стандарти в повечето случаи надхвърлят минималните и законови изисквания за
практикуване на фармацевтичната професия и
макар че се подготвят в съответствие с правната
регулация, те са свързани най-вече с етични норми.
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Фармацевтична професия може да се
упражнява само от лице, притежаващо образователно-квалификационна степен „магистър“ по
фармация и призната правоспособност в Република България.
Чл. 2. Професията на магистър-фармацевта
се основава на следните ценности:
1. основна и най-голяма ценност е здравето,
благосъстоянието и безопасността на пациента;
2. професионална компетентност и отговорност;
3. честност, хуманност, милосърдие и емпатия;
4. тактичност и вежливост в отношенията с
пациенти, колеги и обществото;
5. толерантност към религиозни убеждения,
етническа и политическа принадлежност, сексуална ориентация и други специфични индивидуални
особености;
6. еднаквост и равнопоставеност в отношенията към пациентите независимо от обществено,
социално и материално положение.
Чл. 3. Всеки магистър-фармацевт при професионалната си реализация трябва да работи
по начин, който защитава името и престижа
на професията и да утвърждава доверието на
обществото към нея.
Чл. 4. Магистър-фармацевтът е длъжен да
разбира природата, ефектите на лекарствата и
начините, по които те могат да бъдат използвани,
за да се предотвратят болести, да се облекчат
симптоми и/или да се подпомогне диагностицирането им.
Чл. 5. Магистър-фармацевтът е длъжен да спазва правилата за Добра фармацевтична практика
и да поддържа професионалната си компетентност в съответствие на новостите в медицината
и фармацията. Това си задължение фармацевтът
приема като лична отговорност.
Чл. 6. Магистър-фармацевтът представя себе
си само по начин, който защитава достойнството
и честта на професията и е в рамките на закона.
Чл. 7. Магистър-фармацевтът трябва да работи
за непрекъснато издигане престижа на фармацевтичната професия.
Чл. 8. Магистър-фармацевтът трябва да бъде
независим в професионалните си решения и
действия, като се ръководи единствено от здравето и безопасността на пациента.
Чл. 9. Магистър-фармацевтът спазва закона и
решенията на съсловието, придържа се към високи професионални стандарти, буквално и по дух
защитава честта и достойнството на професията.
Чл. 10. Магистър-фармацевтът се стреми към
избягването на злоупотреби и пристрастявания.
Чл. 11. Магистър-фармацевтът търси честно
и разумно заплащане за своята професионална
дейност.
Чл. 12. (1) Магистър-фармацевтът съдейства
за развитие на системата за здравеопазване и
инициира и подкрепя позитивни промени.

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

(2) Магистър-фармацевтът активно участва
в разработването, обсъждането и промените в
здравната политика, които са в интерес на пациента и обществото.
Чл. 13. Магист ър-фармацевт ът у частва в
програми за повишаване на нивото на здравна
култура на населението, опазването на околната
среда и популяризирането на разумната употреба
на всички здравни източници.
Чл. 14. Магистър-фармацевтът се бори активно
срещу всички възможности за производство, доставка и търговия с лекарствени продукти извън
рамките на закона.
Чл. 15. Магистър-фармацевтът трябва да търси
честност и справедливост при разпределението на
здравните ресурси, за които е отговорен, както
и да търси баланс между нуждите на пациента
и обществото.

(2) Когато не може да бъдат отпуснати предписани лекарства или услуги, магистър-фармацевтът
е длъжен да пренасочи пациента, така че това да
бъде направено на друго удобно за него място.
(3) Магистър-фармацевтът е длъжен да подсигури непрекъснатост на фармацевтичната услуга
чрез подходяща комуникация и координация
особено в случай на затваряне, преместване на
аптека при изключителни обстоятелства, като
природни бедствия, аварии или други.
Чл. 23. Магист ър-фармацевт ът слу ж и на
нуждите на обществото и неговите членове.
Първо задължение е пациентът. В същото време
задълженията може да надвишават нуждите на
пациента и обхващат цялото общество. В тези
случаи магистър-фармацевтът признава отговорностите, свързани с тези обществени задължения,
и действа в съгласие с тях.

Раздел II
Взаимоотношения фармацевт–пациент

Раздел III
Взаимоотношения между фармацевти

Чл. 16. (1) Магистър-фармацевтът има морални задължения и изгражда взаимоотношения
на доверие с пациента като отговор на високото
обществено признание на професията.
(2) Магистър-фармацевтът се задължава да
помага на пациента да постигне максимална полза
от лекарствата чрез рационалната им употреба.
(3) Магист ър-фармацевт ът е посветен на
здравето и хуманното отношение към пациента
и пази неговото доверие.
Чл. 17. Магистър-фармацевтът подпомага
пациента по грижовен, съчувствен и конфиденциален начин.
Чл. 18. (1) Магистър-фармацевтът поставя грижата за пациента в центъра на професионалната
си практика, като има предвид само неговите
здравни и медицински нужди и тези, определени
от здравната наука.
(2) Магистър-фармацевтът отпуска лекарства
по рецепта и без рецепта само когато е сигурен,
че са безопасни, ефикасни и качествени.
Чл. 19. Магистър-фармацевтът има само професионални взаимоотношения с пациента, основани
на взаимно уважение, честност и съчувствие,
като се съобразява с евентуалните последствия
и безопасността на пациента.
Чл. 20. (1) Магистър-фармацевтът уважава
индивидуалните ценности и достойнството на
всеки пациент, осигурява му вярна, точна и
разбираема информация така, че да може да
вземе информирано решение що се отнася за
неговото здраве.
(2) Магистър-фармацевтът уважава информирания избор на пациента, който отказва лечение
и живее в риск.
(3) Магистър-фармацевтът уважава достойнството на пациент с намалена компетентност и
се опитва да го подпомогне по подходящ начин
и степен във вземането на най-доброто решение
за неговото здраве.
Чл. 21. Магистър-фармацевтът уважава и
пази правото на конфиденциалност на пациента.
Информация, придобита при професионални контакти с пациента, може да бъде разкрита само
ако не се разкрива идентичността на пациента.
Това би могло да стане единствено след получаване на съгласие от пациента във всички случаи,
предвидени в закона, или когато е необходимо,
за да го предпази от вредни последствия.
Чл. 22. (1) Магистър-фармацевтът уважава
правото на пациента на фармацевтична услуга
и е длъжен да му я осигури.

Чл. 24. Магистър-фармацевтът трябва да е в
коректни отношения с колегите си, като в случай
на различия се ръководи само от интересите на
пациента.
Чл. 25. Магистър-фармацевтът не трябва да
петни името на свои колеги, като изказва мнения
и съмнения относно компетентността и дейността
им без конкретни данни и доказателства.
Чл. 26. Магистър-фармацевт, който изразява
загриженост относно компетентността на свой
колега, основаваща се на достоверни данни, трябва
да бъде подкрепян и защитаван.
Чл. 27. Всеки магистър-фармацевт е длъжен да
съдейства при обследването на компетентността
на свой колега, като предоставя точни, обективни
и професионални данни.
Чл. 28. Магистър-фармацевтът е задължен да
се консултира с колеги и да пренасочва пациента,
когато счете за необходимо. Трябва да се признава
правото на друго мнение, особено когато то е в
полза на пациента.
Чл. 29. (1) Магистър-фармацевтът не трябва
да участва в нелоялна професионална и търговска конкуренция или такава, която ще накърни
доброто име на професията или ще навреди на
колега, на пациент или на обществото.
(2) Недопустимо е използването на търговски
и ценови подходи за лекарствени продукти по
лекарско предписание с цел пренасочване на
пациенти от една аптека в друга.
Чл. 30. (1) Споровете от професионален, етичен
и деонтологичен характер между магистър-фармацевти са от компетенцията на комисиите по
етика и качество на РФК на БФС.
(2) Решенията по ал. 1 могат да се обжалват
пред Комисията по етика и Комисията по качество
на БФС. Решенията не подлежат на обжалване.
Раздел IV
Взаимоотношения между фармацевти и други
медицински и здравни специалисти
Чл. 31. Магист ър-фармацевт ът трябва да
действа с честност и достойнство във взаимоотношенията си с другите медицински и здравни
специалисти.
Чл. 32. Магистър-фармацевтът не трябва да
се включва в каквато и да било дейност или
да има поведение, които биха могли да уронят
престижа и общественото доверие на медицинските професии.
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Чл. 33. Като осъзнава своята компетентност
и умения, магистър-фармацевтът е длъжен да
насочва пациентите към други медицински и
здравни специалисти, когато е необходимо.
Чл. 34. Магистър-фармацевтът не може да
влиза в съдружия или договорки, които биха
нарушили независимото професионално решение
или биха попречили на правото на пациента на
информиран и свободен избор.
Чл. 35. Магистър-фармацевтът осъществява
сътрудничество с други медицински и здравни
специалисти с цел постигане на качествено обслужване на пациента. Консултирането между
медицинските специалисти трябва да бъде единствено с цел подобряване на здравето на пациента.
Раздел V
Фармацевтът и обществото
Чл. 36. Магистър-фармацевтът е активен член
на обществото и съдейства за популяризирането
на здравословен начин на живот и хигиена.
Чл. 37. Недопустимо е магистър-фармацевтът
да използва аптеката, която е здравно заведение,
и отношенията си с потребителите на фармацевтични услуги за постигането на политически, религиозни и други цели, неприсъщи на професията.
Чл. 38. Магистър-фармацевтът участва активно
в екологични програми и ги подкрепя.
Чл. 39. (1) Обществото дължи на магистърфармацевта уважение, добра материална осигуреност и опазване на достойнството.
(2) Магистър-фармацевтът е длъжен сам да
утвърждава авторитета си с професионализъм,
компетентност, знания, умения и хуманно отношение към пациента и обществото.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилата на този кодекс са задължителни за всеки магистър-фармацевт, упражняващ
професията.
§ 2. При неспазване разпоредбите на кодекса
се налагат наказанията, предвидени съгласно
Закона за съсловната организация на магистърфармацевтите, Устава на БФС и уставите на
РФК на БФС.
§ 3. Кодексът е приет на Втория извънреден
конгрес на БФС, проведен на 24.11.2007 г. в
София, изменен от Третия редовен конгрес на
БФС, проведен на 05 – 07 март 2010 г. във Варна,
к.к. Златни пясъци, и е изработен на основание
чл. 9, ал. 2 от Закона за съсловната организация
на магистър-фармацевтите.
5628

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 299
от 10 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 от Закона за общинската собственост,
чл. 110, ал. 1, т. 1 и § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 12 (Смф)
и т. 21 (Пмс) от приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-98 от
18.VІІ.2006 г., т. 30; № ЕС-Г-86 от 22.VІІ.2008 г.,
т. 7; № ЕС-Г-31 от 17.ІІІ.2009 г., т. 31; № ЕС-Г-34
от 24.ІІІ.2009 г., т. 23; № ЕС-Г-72 от 17.VІІ.2009 г.,
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т. 45; № ЕС-Г-12 от 2.ІІ.2010 г., т. 23; № ЕС-Г-14
от 9.ІІ.2010 г., т. 46, Столичният общински съвет
реши да приеме проект за:
1. План за регулация на м. СПЗ „Слатинасевер“, кв. 6. Откриване на улица от о.т. 129а до
о.т. 124. Откриване на улица от о.т. 124 до о.т. 123.
Отреждане на УПИ IV-436, 447, 448, 449, 450, 451,
452, 453, 912, 911 – „за офиси, логистичен център,
чисто производство, обществено обслужване и
ПГ“, по червените и сините линии, цифри и текст
и с корекциите с кафяв и зелен цвят съгласно
приложения проект.
2. План за застрояване на СПЗ „Слатинасевер“, кв. 6, УПИ IV-436, 447, 448, 449, 450, 451,
452, 453, 912, 911 – „за офиси, логистичен център,
чисто производство, обществено обслужване и
ПГ“ съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административен съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Слатина“ и се
изпращат в Административен съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател: А. Иванов
5612

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 679
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ и Решение № КЗЗ-2 от
2.ІІІ.2010 г. на Министерството на земеделието
и храните – Комисия за земеделските земи, Общинският съвет – гр. Долна Митрополия, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПЗ (план за застрояване) в местността
Талов пласт в землището на с. Славовица, община
Долна Митрополия, област Плевен, за поземлени
имоти № 077109, 077110, 077106, 077100, 077114,
078065, 078066, 078022, 078067, 078032, 076001,
076003, 079011 и 079004 за изграждане на обект
„Фотоволтаична централа“.
2. Одобрява проекти за подробни устройствени
планове – ПП (парцеларни планове) за трасе на
ел. провод и водопровод в масиви № 79, 78, 76, 75
и 77 по КВС, землище на с. Славовица, община
Долна Митрополия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Долна Митрополия до Административния
съд – Плевен.
Председател: П. Герашка
5719

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 547
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, одобрява проект за подробен
устройствен план – ПРЗ (план за регулация и
застрояване) за поземлени имоти № 000289, 000290,
които се преобразуват в І-289 за фотоволтаични
системи и ІІ-290 за фотоволтаични системи по
КВС на землище с. Безмер.
5633

Председател: Г. Георгиев
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702. – Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на основание
чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование обнародва за периода 1.05.2009 г. – 30.04.2010 г.:
Институционално акредитирани висши училища в Република България,
техните основни звена и филиали
№

Акредитирано висше училище:
основни звена, филиали

1

2

Дата на поСрок на
лучена акре- валидност
дитация
на акредитаи оценка
цията
3

4

02.11.2006 г.
много добра

02.11.2012 г.

2. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 29.06.2006 г.
Факултет „Музикална педагогика“
много добра
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
(преименуван във Факултет „Музикален фолклор, хореография и изобразително изкуство“ с решение на Академичен съвет от 19.11.2004 г.)
Департамент за езикова и специализирана подготовка

29.06.2012 г.

3. Академия на Министерството на вътрешните работи
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

03.10.2007 г.
много добра

03.10.2013 г.

4. Американски университет в България – Благоевград
20.07.2006 г.
Академично направление „Естествени науки и математика“
много добра
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Журналистика и масови комуникации“
Академично направление „Европеистика, история и политика“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Изкуство, езици и литература“
Филиал на Американския университет в България – Благоевград,
със седалище в гр. София

20.07.2012 г.

5. Бургаски свободен университет
Център по икономически и управленски науки
Център по юридически науки
Център по информатика, технически и природни науки
Център по хуманитарни науки

04.05.2006 г.
добра

04.05.2012 г.

6. Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“
Стопански факултет
Юридически факултет
Архитектурен факултет
Департамент за чуждоезиково обучение
Филиал в гр. Смолян

27.07.2006 г.
много добра

27.07.2012 г.

7. Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“
Филологически факултет
Исторически факултет
Юридически факултет
Факултет по изобразително изкуство
Педагогически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Православен богословски факултет
Педагогически колеж – Плевен
Педагогически колеж – Враца

29.06.2006 г.
добра

29.06.2012 г.

8. Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
Факултет „Навигационен“
Факултет „Инженерен“
Департамент следдипломна квалификация

27.04.2006 г.
много добра

27.04.2012 г.

1. Аграрен университет – Пловдив
Факултет по растителна защита и агроекология
Факултет по агрономство
Факултет по лозаро-градинарство
Факултет по икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт

БРОЙ 53
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29.09.2005 г.
добра

29.09.2011 г.

10. Висше транспортно училище ,,Тодор Каблешков“
22.06.2006 г.
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“
добра
Факултет „Техника, технология и управление в транспорта“
(преименуван във Факултет „Транспортен мениджмънт“ с решение
на Академичен съвет от 03.06.2009 г.)
Факултет „Транспортна инфраструктура“
(преименуван във Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в
транспорта“ с решение на Академичен съвет от 03.06.2009 г.)

22.06.2012 г.

11. Висше училище по застраховане и финанси – София
Академична програма „Финанси, застраховане, счетоводство“
Академична програма „Бизнес, мениджмънт и маркетинг“ – решение
на Настоятелството от 21.01.2010 г.

27.03.2008 г.
добра

27.03.2014 г.

12. Висше училище „Земеделски колеж“ – Пловдив
Катедра „Технологии“
Департамент по икономически и общообразователни науки
Филиал в гр. Русе
Филиал в гр. Велико Търново

23.04.2009 г.
добра

23.04.2015 г.

13. Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Факултет „Национална сигурност и отбрана“
Факултет „Командно-щабен“
Институт за перспективни изследвания за отбраната
Департамент езиково обучение

16.02.2006 г.
много добра

16.02.2012 г.

14. Европейски колеж по икономика и управление – Пловдив
Катедра „Икономика“
Катедра „Администрация и управление“
Катедра „Математика и информатика“
Катедра „Чужди езици“

18.09.2008 г.
много добра

18.09.2014 г.

15. Икономически университет – Варна
Финансово-счетоводен факултет
Стопански факултет
Факултет „Информатика“
Факултет „Управление“
Колеж по туризъм

09.02.2006 г.
много добра

09.02.2012 г.

16. Колеж по икономика и администрация – Пловдив
Катедра „Икономика“
Катедра „Туризъм“
Катедра „Администрация и управление“
(решение на Академичен съвет от 27.06.2009 г.)

19.10.2006 г.
задоволителна

19.10.2009 г.
в ход процедура за нова
институционална акредитация

17. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
Катедра „Икономика и мениджмънт“
Катедра „Маркетинг и търговия“
Катедра „Информатика и чуждоезиково обучение“

02.03.2006 г.
добра

02.03.2012 г.

18. Колеж по телекомуникации и пощи – София
Катедра „Телекомуникационна техника“
Катедра „Безжични комуникации и разпръскване“
Катедра „Мениджмънт в съобщенията“
Катедра „Фундаментална подготовка“

01.03.2007 г.
добра

01.03.2013 г.

9. Висше строително училище „Любен Каравелов“
Строителен факултет
Архитектурен факултет
Колеж по строителство
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срок, в който Колежът
по туризъм
може да
поиска нова
акредитация.

20. Лесотехнически университет – София
Факултет по горско стопанство
Факултет по горска промишленост
Факултет по стопанско управление
Агрономически факултет
Факултет по ветеринарна медицина
Факултет по екология и ландшафтна архитектура

06.07.2006 г.
добра

06.07.2012 г.

21. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ –
Варна
Факултет по медицина
Факултет по дентална медицина
Факултет по обществено здравеопазване
Факултет по фармация
Медицински колеж – Варна
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

06.04.2006 г.
много добра

06.04.2012 г.

22. Медицински университет – Плевен
Факултет по медицина
Факултет по обществено здраве
Факултет по здравни грижи
Медицински колеж – Плевен
Департамент за езиково и специализирано обучение

19.03.2009 г.
много добра

19.03.2015 г.

23. Медицински университет – Пловдив
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Медицински колеж – Пловдив
Департамент за езиково и специализирано обучение

09.02.2006 г.
много добра

09.02.2012 г.

24. Медицински университет – София
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Департамент по езиково обучение и студентски спорт
Медицински колеж „Й. Филаретова“– София
Филиал – Враца

27.07.2006 г.
много добра

27.07.2012 г.

25. Висше училище „Международен колеж Албена“
Катедра „Туризъм“
Катедра „Икономика и управление“

03.08.2006 г.
добра

03.08.2012 г.

26. Международно висше бизнес училище – Ботевград
Академична програма „Икономика и управление“

09.03.2006 г.
добра

09.03.2012 г.
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11.05.2006 г.
много добра

11.05.2012 г.

28. Национален военен университет ,,Васил Левски“ – Велико Търново 24.11.2005 г.
Факултет „Общовойскови“
много добра
Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни
и информационни системи“
Факултет „Авиационен“
Департамент „Чуждоезиково обучение“
Институт за научноизследователска и иновационна дейност

24.11.2011 г.

29. Национална академия за театрално и филмово изкуство ,,Кръстьо 23.02.2006 г.
Сарафов“ – София
много добра
Факултет „Сценични изкуства“
Факултет „Екранни изкуства“

23.02.2012 г.

30. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Инструментален факултет
Вокален факултет

05.07.2007 г.
много добра

05.07.2013 г.

31. Национална спортна академия – София
Учителски факултет
Треньорски факултет
Факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация“
Департамент за езиково обучение и информационни технологии

13.07.2006 г.
много добра

13.07.2012 г.

32. Национална художествена академия – София
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства

20.04.2006 г.
много добра

20.04.2012 г.

33. Нов български университет – София
Факултет базово образование
Бакалавърски факултет
Магистърски факултет

22.06.2006 г.
добра

22.06.2012 г.

34. Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“
Биологически факултет
Педагогически факултет
Факултет „Икономически и социални науки“
Факултет „Математика и информатика“
Физически факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Филиал – Смолян
Технически колеж – Смолян

04.01.2007 г.
много добра

04.01.2013 г.

35. Русенски университет ,,Ангел Кънчев“
Аграрно-индустриален факултет
Транспортен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“
Факултет „Природни науки и образование“
Факултет „Бизнес и мениджмънт“
Юридически факултет
Факултет „Обществено здраве“
Филиал – Силистра
Филиал – Разград

26.01.2006 г.
много добра

26.01.2012 г.

27. Минно-геоложки университет ,,Свети Иван Рилски“ – София
Миннотехнологичен факултет
Минно-електромеханичен факултет
Геологопроучвателен факултет
Хуманитарен департамент
Филиал в гр. Кърджали
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20.07.2006 г.
много добра

20.07.2012 г.

37. Специализирано висше училище по библиотекознание и информа- 05.03.2009 г.
ционни технологии
много добра
Факултет по библиология, информационни системи и обществени
комуникации
Департамент по общообразователни дисциплини

05.03.2015 г.

38. Стопанска академия ,,Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
Колеж по икономика и управление – Свищов

06.04.2006 г.
много добра

06.04.2012 г.

39. Театрален колеж „Любен Гройс“

26.01.2006 г.
добра

26.01.2012 г.

40. Технически университет – Варна
Електротехнически факултет
Корабостроителен факултет
Машиннотехнологичен факултет
Факултет по електроника
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Факултет по морски науки и екология
Департамент за обучение по математика и езиково обучение
Колеж в структурата на ТУ – Варна
Добруджански технологичен колеж – Добрич

31.07.2008 г.
много добра

31.07.2014 г.

41. Технически университет – Габрово
Факултет „Електротехника и електроника“
Факултет „Машиностроене и уредостроене“
Стопански факултет
Департамент за езиково и специализирано обучение

16.02.2006 г.
добра

16.02.2012 г.

42. Технически университет – София
22.12.2005 г.
Факултет „Автоматика“
много добра
Електротехнически факултет
Енергомашиностроителен факултет
Машинно-технологичен факултет
Машиностроителен факултет
Факултет „Електронна техника и технологии“
Факултет по телекомуникации (решение на Академичен съвет от
2008 г. за преименуване от Факултет „Комуникационна техника и
технологии“)
Факултет „Компютърни системи и управление“
Факултет по транспорта
Стопански факултет
Факултет „Приложна математика и информатика“

22.12.2011 г.

36. Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“
Исторически факултет
Факултет по славянски филологии
Факултет по класически и нови филологии
Философски факултет
Юридически факултет
Факултет по педагогика
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Богословски факултет
Факултет по журналистика и масова комуникация
Стопански факултет
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Химически факултет
Биологически факултет
Геолого-географски факултет
Медицински факултет
Департамент за езиково обучение
Департамент по спорт
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
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Функционални факултети:
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Факултет за английско инженерно обучение
Технически университет – Филиал Пловдив:
Факултет по машиностроене и уредостроене – филиал Пловдив
Факултет по електроника и автоматика – филиал Пловдив
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Департамент по приложна физика
Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Департамент за физическо възпитание и спорт
Колеж по енергетика и електроника
Колеж – Сливен
Технически колеж „Джон Атанасов“ – Пловдив (ПМС № 269 на МС
от 13.11.2009 г. за закриване, в сила от 01.10.2010 г.)
43. Тракийски университет – Стара Загора
13.07.2006 г.
Аграрен факултет
много добра
Медицински факултет
Ветеринарномедицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Медицински колеж – Стара Загора
Технически колеж – Ямбол
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

13.07.2012 г.

44. Университет за национално и световно стопанство – София
22.06.2006 г.
Общоикономически факултет
много добра
Факултет „Управление и администрация“
Финансово-счетоводен факултет
Факултет „Приложна информатика и статистика“
Факултет „Икономика на инфраструктура“
Факултет „Международна икономика и политика“
Юридически факултет
Факултет „Отрасловоикономически“ (преименуван в Бизнес факултет
с решение на Академичен съвет от 05.03.2008 г.)

22.06.2012 г.

45. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
Архитектурен факултет
Строителен факултет
Геодезически факултет
Факултет по транспортно строителство
Хидротехнически факултет
Департамент по приложна лингвистика и физическа култура

08.02.2007 г.
много добра

08.02.2013 г.

46. Университет по хранителни технологии – Пловдив
Технологичен факултет
Технически факултет
Стопански факултет
Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

13.04.2006 г.
много добра

13.04.2012 г.

47. Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Факултет по технически науки
Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки
Колеж по туризъм
Технически колеж
Медицински колеж
Департамент по езиково обучение

17.05.2007 г.
добра

17.05.2013 г.

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

2

3

4

09.02.2006 г.
много добра

09.02.2012 г.

49. Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски“
05.03.2009 г.
Факултет по хуманитарни науки
много добра
Факултет по природни науки
Факултет по математика и информатика
Факултет по технически науки
Педагогически факултет
Колеж – Добрич
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

05.03.2015 г.

50. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Правно-исторически факултет
Природо-математически факултет
Стопански факултет
Факултет „Обществено здраве и спорт“
Факултет по педагогика
Филологически факултет
Философски факултет
Факултет по изкуствата
Технически колеж

09.03.2012 г.

48. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Факултет по химично и системно инженерство
Факултет по химични технологии
Факултет по металургия и материалознание
Департамент по хуманитарни науки
Департамент по химични науки
Департамент по физико-математични и технически науки
Технологичен колеж – София

09.03.2006 г.
много добра

Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии
Оценени проекти за откриване на професионални направления и специалности от регулираните професии
Области на
висше образование

Професионални направления

Висше училище

Оценка от
програмната
акредитация

Акредитирано
до:

1

2

3

4

5

1. Педагоги- 1.2 Педагогика
чески науки

Тракийски университет – гр. Стара мн. добра
Загора

06.01.2016 г.

1.3 Педа г ог и к а на Университет „Проф. д-р Асен Злата- задоволителна 15.04.2013 г.
обучението по ...
ров“ – Бургас
2 . Ху м а н и - 2.2 История и архео Шуменски университет „Епископ Кон- мн.добра
тарни науки логия
стантин Преславски“
Американски университет в България добра

14.07.2015 г.

3. Социални, 3.2 Психология
стопански и
правни науки

мн. добра

02.06.2015 г.

добра

02.06.2015 г.

добра

02.06.2015 г.

Софийски университет „Св. Климент
Охридски“
Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“
Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т
Рилски“
Нов български университет
П ловд и вск и у н и верси т е т „Па иси й
Хилендарски“
Варненски свободен университет

3.6 Право
УНСС – специалност Право
специалност от регулираните професии
3.8 Икономика

09.12.2015 г.

добра
02.06.2015 г.
задоволителна 02.06.2012 г.
добра

02.06.2015 г.

мн.добра

29.04.2016 г.

Университет по хранителни техноло- добра
гии – Пловдив
Висше у чилище по застраховане и добра
финанси – София

4. Природни 4 . 3 Б и о л о г и ч е с к и Тракийски университет – Стара Загора мн. добра
науки, мате- науки
матика и информатика

30.06.2015 г.
09.06.2015 г.
08.04.2016 г.
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5. Технически 5.3 Комуникационна Технически университет – София
науки
и компютърна тех- Русенски университет „Ангел Кънчев“
ника
Национален военен университет „Васил Левски“
Технически университет – Габрово
Технически университет – Варна
Бургаски свободен университет
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Висше транспортно училище „Тодор
Каблешков“
Университет по хранителни технологии – Пловдив
Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т
Рилски“
Нов български университет
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас – Технически колеж
Колеж по телекомуникации и пощи
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Технически колеж

4

5

мн. добра
мн. добра
мн. добра

06.11.2015 г.
06.11.2015 г.
06.11.2015 г.

мн.
мн.
мн.
мн.

06.11.2015
06.11.2015
06.11.2015
06.11.2015

добра
добра
добра
добра

г.
г.
г.
г.

мн. добра

06.11.2015 г.

мн. добра

06.11.2015 г.

добра

06.11.2015 г.

добра
мн. добра

06.11.2015 г.
06.11.2015 г.

мн. добра
добра

06.11.2015 г.
06.11.2015 г.

Висше военноморско у чилище „Н.
Й. Вапцаров“ – специалност Корабоводене
Висше военноморско у чилище „Н.
Й. Вапцаров“ – специалност Корабни
машини и механизми
Висше военноморско училище „Н. Й.
Вапцаров“ – специалност Електрообзавеждане на кораба
Висше военноморско у чилище „Н.
Й. Вапцаров“ – специалност Корабна
радиоелектроника
ТУ Варна – специалност Корабни машини и механизми

мн. добра

30.07.2015 г.

мн. добра

30.07.2015 г.

мн. добра

24.09.2015 г.

мн. добра

24.09.2015 г.

мн. добра

14.01.2016 г.

5 .7 А р х и т е к т у р а , Академия на МВР
строителство и ге- Висше транспортно училище „Тодор
одезия
Каблешков“
Висше строително училище „Любен
Каравелов“
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Университет по архитектура, строителство и геодезия
МГУ „Св. Иван Рилски“
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

добра
мн. добра

26.03.2016 г.
26.03.2016 г.

добра

26.03.2016 г.

мн. добра

26.03.2016 г.

мн. добра

26.03.2016 г.

добра
мн. добра

26.03.2016 г.
26.03.2016 г.

специалности от ре- Университет по архитектура, строигулираните професии телство и геодезия
специалност Архитектура
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
специалност Архитектура
Висше строително училище „Любен
Каравелов“
специалност Архитектура

мн. добра

17.12.2015 г.

мн. добра

08.10.2015 г.

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
специалности от регулираните професии

Нов български университет
специалност Архитектура

п о л ож и т е л н о 18.12.2011 г.
оценен Проект
з а о т к ри ва не
на специалност
п о л ож и т е л н о 25.03.2012 г.
оценен Проект
з а о т к ри ва не
на специалност

5.10 Химични техно- Русенски университет – Филиал Раз- п о л ож и т е л н о 25.06.2012 г.
логии
град
оценен Проект
з а о т к ри ва не
на п рофесио нално направление
5.11 Биотехнологии

Софийски университет „Св. Климент мн. добра
Охридски“

10.04.2015 г.
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6 . А г р а р н и 6.3 Животновъдство Тракийски университет – Стара Загора мн. добра
нау к и и веАграрен университет – Пловдив
мн. добра
теринарна
медицина
7. Здравеопаз- 7.3 Фармация
Медицински университет – Пловдив
ване и спорт специалност от регу- специалност „Фармация“
лираните професии

5
18.08.2015 г.
18.08.2015 г.

добра

15.04.2016 г.

Медицински университет – София
Медицински университет – Варна
Медицински университет – Пловдив
Медицински университет – Плевен
Тракийски университет – Стара Загора
Националната спортна академия
Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т
Рилски“ – Благоевград
Русенски университет „Ангел Кънчев“

мн. добра
мн. добра
мн. добра
мн. добра
мн. добра
мн. добра
добра

09.07.2015
16.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
16.07.2015
19.06.2015
09.07.2015

мн. добра

11.06.2015 г.

Медицински университет – София

мн. добра

03.07.2015 г.

специалности от ре- Медицински университет – Плевен
гулираните професии специалност „Рентгенов лаборант“
добра
специалност „Медицински лаборант“ мн. добра

08.10.2015 г.
15.10.2015 г.

7.4 Обществено
здраве

7.5 Здравни грижи

Медицински университет – Варна
специалност „Рехабилитатор“

добра

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

25.02.2016 г.

Програмна акредитация на образователната и научна степен „доктор“ по научни специалности във
висшите училища на Република България
Шифър

Научна специалност

Акредитирана
до:

1

2

3

Аграрен университет – Пловдив
04.01.02

Почвознание

28.05.2015 г.

04.01.04

Агрохимия

28.05.2015 г.

04.01.05

Селекция и семепроизводство на културните растения

28.05.2015 г.

04.01.10

Растителна защита (хербология)

28.05.2015 г.

04.01.13

Мелиорации

09.06.2015 г.

04.01.14

Растениевъдство

28.05.2015 г.

04.01.15

Овощарство

09.06.2015 г.

04.01.16

Зеленчукопроизводство

09.06.2015 г.

04.01.17

Лозарство

09.06.2015 г.

04.01.19

Декоративни растения

09.06.2015 г.

04.01.20

Фуражно производство, ливадарство

28.05.2015 г.

04.02.01

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника
на размножаването

18.08.2015 г.

04.02.04

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

18.08.2015 г.

04.02.07

Овцевъдство и козевъдство

18.08.2015 г.

04.02.09

Птицевъдство

18.08.2015 г.

04.02.10

Специални отрасли (буби)

18.08.2015 г.

Академия на Министерството на вътрешните работи
02.19.01

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника

18.12.2015 г.

02.19.07

Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации

18.12.2015 г.

05.02.24

Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)

27.01.2016 г.

05.05.16

Наказателно право

04.02.2016 г.
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05.05.17

Наказателен процес

04.02.2016 г.

05.05.19

Криминалистика

04.02.2016 г.

05.05.20

Криминология

04.02.2016 г.

05.06.21

Психология на дейността

20.01.2016 г.

Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“
02.15.04

Строителни конструкции

16.10.2015 г.

02.15.05

Строителни материали, изделия и технологии за производството им

16.10.2015 г.

02.17.03

Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн

08.10.2015 г.

02.19.01

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника

16.10.2015 г.

05.02.21

Организация и управление на производството (индустрия)

14.07.2015 г.

05.06.01

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“
05.02.01

Политическа икономия

30.06.2015 г.

Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
02.14.12

Управление на кораби и корабоводене

22.05.2015 г.

02.14.14

Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища

22.05.2015 г.

02.03.04

Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта

22.05.2015 г.

02.03.05

Корабни силови уредби, машини и механизми

22.05.2015 г.

02.07.03

Радиолокация и радионавигация

22.05.2015 г.

02.07.20

Комуникационни мрежи и системи

22.05.2015 г.

Висше транспортно училище ,,Тодор Каблешков“
02.07.01

Теоретични основи на комуникационната техника

18.11.2015 г.

02.07.20

Комуникационни системи и мрежи

18.11.2015 г.

02.07.26

Терминални устройства в комуникационната техника

18.11.2015 г.

02.07.27

Осигурителна техника и системи

18.11.2015 г.

02.15.04

Строителни конструкции

22.01.2016 г.

02.15.11

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и
съоръжения

22.01.2016 г.

02.15.12

Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения

22.01.2016 г.

05.02.24

Организация и управление извън сферата на материалното производство по отрасли (Управление на сигурността и отбраната),
(Управление при кризи и защита на населението и критичната
инфраструктура), (Логистика на сигурността и отбраната), (Организация и управление на безопасността и сигурността на море),
(Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната)

03.08.2015 г.

История на България /Военна и военнополитическа история

09.12.2015 г.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“

05.03.06

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
03.01.24

Фармакология

22.04.2016 г.
Медицински университет – Плевен

03.01.17

Белодробни болести

17.12.2015 г.

03.01.20

Психиатрия

10.12.2015 г.

03.01.21

Дерматология и венерология

10.12.2015 г.

03.01.33

Инфекциозни болести

17.12.2015 г.
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03.01.38

Анестезиология и реаниматология

17.12.2015 г.

03.01.45

Акушерство и гинекология

10.12.2015 г.

02.08.01

Маркшайдерство

12.03.2016 г.

02.08.06

Минно строителство

12.03.2016 г.

05.02.24

Организация и управление извън сферата на материалното производство (стратегии и политики за сигурност)

03.08.2015 г.

05.02.24

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

15.12.2015 г.

05.03.01

Стара история (египтология)

28.07.2015 г.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Нов български университет

05.08.02

Музикознание и музикално изкуство

11.02.2016 г.

05.08.04

Изкуствознание и изобразителни изкуства

09.12.2015 г.

05.11.02

Политология

10.03.2016 г.

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“
01.05.05

Физикохимия

03.08.2015 г.

01.05.15

Химична кинетика и катализ

03.08.2015 г.

02.10.01.

Технология на неорганичните вещества

03.08.2015 г.

02.11.13

Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

03.08.2015 г.

05.02.01

Политическа икономия

16.06.2015 г.

05.02.02

История на икономическите учения

16.06.2015 г.

05.02.18

Икономика и управление (индустрия)

16.06.2015 г.

05.04.01

Теория и история на литературата

17.06.2015 г.

05.04.02

Българска литература

17.06.2015 г.

05.04.03

Руска литература и литература на народите на СССР

17.06.2015 г.

05.04.06

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия

17.06.2015 г.

05.04.11

Общо и сравнително езикознание

17.06.2015 г.

05.04.16

Теория и практика на превода

17.06.2015 г.

05.04.17

Български език

17.06.2015 г.

05.04.18

Славянски езици

17.06.2015 г.

05.04.21

Романски езици

17.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.20

Специална психология

02.06.2015 г.

05.07.01

Теория на възпитанието и дидактиката

30.07.2015 г.

05.07.02

История на педагогиката и българското образование

30.07.2015 г.

05.07.03

Методика на обучението по (български език и литература, изобразително изкуство, музика, физика, биология, бит и технологии)

26.11.2015 г.

05.07.04

Специална педагогика

30.07.2015 г.

05.07.05

Теория и методика на обучението на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура)

26.11.2015 г.

Русенски университет ,,Ангел Кънчев“
02.07.20

Комуникационни мрежи и системи

13.11.2015 г.

02.21.06

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране (по отрасли)

13.11.2015 г.

02.21.07

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

13.11.2015 г.
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02.21.09

Автоматизация на обекти от нематериалната сфера (по отрасли)

13.11.2015 г.

05.02.01

Политическа икономия

19.05.2015 г.

05.02.18

Икономика и управление (индустрия)

19.05.2015 г.

05.02.21

Организация и управление на производството (индустрия)

19.05.2015 г.

05.05.08

Гражданско и семейно право

15.10.2015 г.

05.07.01

Теория на възпитанието и дидактиката

19.11.2015 г.

05.07.03

Методика на обучението по (математика, физика и информатика
и информационни технологии)

19.11.2015 г.

05.07.05

Теория и методика на обучението на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура)

19.11.2015 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
01.01.01

Математическа логика

28.05.2015 г.

01.01.02

Алгебра и теория на числата

28.05.2015 г.

01.01.04

Математически анализ

28.05.2015 г.

01.01.05

Диференциални уравнения

28.05.2015 г.

01.01.06

Геометрия и топология

28.05.2015 г.

01.01.09

Изчислителна математика

14.05.2015 г.

01.01.10

Теория на вероятностите и математическа статистика

14.05.2015 г.

01.01.11

Изследване на операциите

14.05.2015 г.

01.01.13

Математическо моделиране и приложение на математиката

14.05.2015 г.

05.02.08

Приложение на изчислителната техника в икономиката

12.01.2016 г.

05.03.01

Стара история (вкл. праистория)

09.12.2015 г.

05.03.03

Средновековна обща история

09.12.2015 г.

05.03.04

Нова и най-нова обща история

09.12.2015 г.

05.03.06

История на България

09.12.2015 г.

05.03.12

Археология

09.12.2015 г.

05.03.21

Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография
и източникознание)

25.11.2015 г.

05.06.01

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.07.01

Теория на възпитанието и дидактиката

26.11.2015 г.

05.07.02

История на педагогиката и българското образование

26.11.2015 г.

Стопанска академия ,,Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
05.02.01

Политическа икономия

26.01.2016 г.

05.02.02

История на икономическите учения

26.01.2016 г.

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

26.01.2016 г.

05.02.06

Статистика и демография

26.01.2016 г.

05.02.07

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

02.02.2016 г.

05.02.08

Приложение на изчислителната техника в икономиката

02.02.2016 г.

05.02.10

Световно стопанство и международни икономически отношения

02.02.2016 г.

05.02.17

Планиране

02.02.2016 г.

05.02.18

Икономика и управление (индустрия)

02.02.2016 г.
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05.02.18

Икономика и управление (търговия)

16.02.2016 г.

05.02.18

Икономика и управление (аграрна икономика)

16.02.2016 г.

05.02.20

Социално управление

16.02.2016 г.

05.02.26

Маркетинг

16.02.2016 г.
Технически университет – Варна

02.04.01

Теоретична електротехника

16.12.2015 г.

Технически университет – Габрово
02.20.02

Микроелектроника

18.11.2015 г.

02.20.05

Квантова и оптоелектроника

18.11.2015 г.

02.20.08

Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)

18.11.2015 г.

02.20.09

Индустриална електроника

18.11.2015 г.

02.21.02

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

18.11.2015 г.

02.21.04

Компютърни системи, комплекси и мрежи

09.10.2015 г.

02.21.06

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране (по отрасли)

09.10.2015 г.

02.21.07

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

09.10.2015 г.

Технически университет – София
01.02.03

Строителна механика, съпротивления на материалите

17.07.2015 г.

02.01.08

Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)

05.06.2015 г.

02.01.09

Хидравлични и пневматични задвижващи системи

05.06.2015 г.

02.01.29

Машини и съоръжения за леката промишленост

05.06.2015 г.

02.01.44

Хидравлични и пневматични машини и съоръжения

05.06.2015 г.

02.01.52

Роботи и манипулатори

11.12.2015 г.

02.02.02

Проектиране и конструиране на автоматични и пилотируеми летателни апарати

27.11.2015 г.

02.02.08

Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

27.11.2015 г.

02.04.01

Теоретична електротехника

11.12.2015 г.

02.04.13

Електротехнологии

11.12.2015 г.

02.04.16

Електрозадвижване

11.12.2015 г.

02.05.27

Уреди и системи за аналитични измервания и контрол на среди (вкл.
на околната среда)

22.05.2015 г.

02.05.43

Електроизмервателна техника

11.12.2015 г.

02.05.47

Информационно-измервателни системи

11.12.2015 г.

02.05.12

Метрология и метрологично осигуряване

22.05.2015 г.

02.05.32

Медицински уреди

16.12.2015 г..

02.07.01

Теоретични основи на комуникационната техника

05.03.2016 г.

02.07.04

Радиопредавателна и радиоприемна техника

05.03.2016 г.

02.07.06

Електродинамика и антенно-фидерни устройства

05.03.2016 г.

02.07.19

Кабелни и оптични комуникационни системи

05.03.2016 г.

02.07.20

Комуникационни мрежи и системи

05.03.2016 г.

02.07.22

Комутационни системи

05.03.2016 г.

02.07.25

Телевизионна и видеотехника

05.03.2016 г.

02.07.27

Осигурителна техника и системи

05.03.2016 г.

02.07.28

Електроакустика, звукотехника и кинотехника

05.03.2016 г.

02.12.03

Технология на текстилните материали

05.06.2015 г.
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02.12.05

Технология на шевното производство

05.06.2015 г.

02.14.09

Управление и организация на промишления транспорт

27.11.2015 г.

02.14.04

Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете

09.01.2015 г.

02.14.05

Управление и експлоатация на железопътния транспорт

09.01.2015 г.

02.14.01

Транспортни системи и транспортни технологии

27.11.2015 г.

02.14.07

Управление и организация на автомобилния транспорт

09.01.2015 г.

02.14.16.

Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи

17.07.2015 г.

02.14.10

Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт

27.11.2015 г.

02.19.08

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и
системите (по отрасли)

17.07.2015 г.

02.20.01

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника

16.12.2015 г.

02.20.02

Микроелектроника

16.12.2015 г.

02.20.03

Интегрална схемотехника, материали, технологии и специално обзавеждане

16.12.2015 г.

02.20.05

Квантова и оптоелектроника

16.12.2015 г.

02.20.07

Електронни преобразуватели

16.12.2015 г.

02.20.08

Електронизация (по отрасли)

16.12.2015 г.

02.20.09

Индустриална електроника

16.12.2015 г.

02.20.11

Технология на електронното производство

16.12.2015 г.

02.21.01

Теория на автоматичното управление

11.12.2015 г.

02.21.02

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

11.12.2015 г.

02.21.05

Системи с изкуствен интелект

11.12.2015 г.

02.21.06

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране (в машиностроенето)

16.12.2015 г.

02.21.06

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране

11.12.2015 г.

02.21.07

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

11.12.2015 г.

02.21.07

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
(по отрасли)

05.03.2016 г.

02.21.08

Автоматизация на производството (по отрасли)

11.12.2015 г.

02.21.09

Автоматизация на области от нематериалната сфера

22.05.2015 г.

02.21.10

Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни
области на науката

08.05.2015 г.

02.21.11

Управляващи изчислителни машини и системи

22.05.2015 г.

02.21.12

Биоавтоматика

22.05.2015 г.

01.06.12

Микробиология

14.01.2016 г.

01.06.17

Физиология на животните и човека

14.01.2016 г.

01.06.26

Морфология

14.01.2016 г.

02.11.04

Технология на млякото и млечните продукти

12.03.2016 г.

Тракийски университет – Стара Загора

02.18.02

Механизация и електрификация на животновъдството

12.03.2016 г.

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите

08.04.2016 г.

03.01.02

Анатомия, хистология и цитология

11.06.2015 г.

03.01.03

Патологоанатомия и цитопатология

11.06.2015 г.

03.01.19

Неврология

21.01.2016 г.

03.01.21

Дерматология и венерология

21.01.2016 г.

03.01.24

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

11.06.2015 г.

03.01.29

Епидемиология

08.10.2015 г.

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 53
3

03.01.35

Ото-рино-ларингология

15.10.2015 г.

03.01.36

Офталмология

15.10.2015 г.

03.01.37

Обща хирургия

15.10.2015 г.

03.01.38

Анестезиология и реаниматология

21.01.2016 г.

03.01.49

Съдова хирургия

15.10.2015 г.

03.01.50

Педиатрия

08.10.2015 г.

03.01.53

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

08.10.2015 г.

04.02.01

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на 18.08.2015 г.
размножаването

04.02.04

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

18.08.2015 г.

04.02.06

Говедовъдство и биволовъдство

29.09.2015 г.

04.02.07

Овцевъдство и козевъдство

29.09.2015 г.

04.02.08

Свиневъдство

29.09.2015 г.

04.02.09

Птицевъдство

29.09.2015 г.

04.02.10

Специални отрасли (коне, буби, зайци, промишлен дивеч, пчели и др.)

29.09.2015 г.

04.02.12

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов

29.09.2015 г.

04.03.13

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

18.02.2016 г.

05.07.01

Теория на възпитанието и дидактиката

06.01.2016 г.

05.07.04

Специална педагогика

06.01.2016 г.

Университет за национално и световно стопанство
05.02.18

Икономика и управление (на интелектуалната собственост)

30.06.2015 г.

05.02.18

Икономика и управление (на недвижимата собственост)

30.06.2015 г.
30.06.2015 г.

05.02.18

Икономика и управление (отбрана и сигурност)

05.02.24

Организация и управление извън сферата на материалното производство 30.06.2015 г.

05.03.06

История на България

03.06.2015 г.

05.05.07

Административно право и административен процес

22.04.2016 г.

05.05.08

Гражданско и семейно право

22.04.2016 г.

Университет по хранителни технологии – Пловдив
05.02.18

Икономика и управление (хранителна индустрия)

30.06.2015 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
01.05.06

Химия на високомолекулярните съединения

21.01.2016 г.

05.02.21

Организация и управление на производството (индустрия)

16.03.2016 г.

Шуменски университет
02.07.03

Радиолокация и радионавигация

24.07.2015 г.

Югозападен университет ,,Неофит Рилски“ – Благоевград
01.01.12

Информатика

17.12.2015 г.

02.21.04

Компютърни системи, комплекси и мрежи

16.10.2015 г.

05.04.01

Теория и история на литературата

09.12.2015 г.

05.04.02

История на българската литература

09.12.2015 г.

05.04.03

Руска литература и литература на народите на СССР

09.12.2015 г.

05.04.06

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 09.12.2015 г.

05.04.17

Български език

09.12.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2016 г.

05.07.05

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
11.09.2015 г.
(вкл. методика на лечебната физкултура)
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Програмна акредитация на образователната и научна степен „доктор“ по научни специалности в организациите по чл. 47 ЗВО на Република България
Институт
1

Шифър

Научна специалност

Акредитирана
до:

2

3

4

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по социология

05.11.01

Социология

28.07.2015 г.

Институт по наукознание и история
на науката

05.11.03

Наукознание

28.07.2015 г.

Център за изследване на населението

05.11.01

Социология

28.07.2015 г.

Център по тракология

05.08.33

Теория и история на културата

28.07.2015 г.

Институт по физика на твърдото тяло

01.06.08

Биофизика

11.06.2015 г.

Институт по водни проблеми

02.15.07

Хидротехническо строителство

22.01.2016 г.

02.15.20

Инженерна хидрогеология, хидрав
лика и водно стопанство

22.01.2016 г.

01.06.02

Зоология

28.05.2015 г.

01.06.19

Паразитология и хелминтология

18.05.2015 г.

01.06.11

Хидробиология

28.05.2015 г.

Институт по зоология

Институт по ботаника

01.06.14

Ентомология

28.05.2015 г.

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите

15.01.2016 г.

01.06.03

Ботаника

28.05.2015 г.

01.06.05

Ембриология

18.06.2015 г.

01.06.24

Микология

18.06.2015 г.

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите

15.01.2016 г.

01.06.12

Микробиология

28.05.2015 г.

01.06.23

Имунология

18.06.2015 г.

01.06.13

Вирусология

28.05.2015 г.

02.11.11

Технология на биологично активните
вещества

15.01.2016 г.

Институт по биология и имунобиология на размножаването

01.06.23

Имунология

18.06.2015 г.

01.06.17

Физиология на животните и човека

18.06.2015 г.

Институт по експериментална патология и паразитология

01.06.10

Биохимия

28.05.2015 г.

01.06.13

Вирусология

28.05.2015 г.

Институт по микробиология

Институт по експериментална морфология и антропология

01.06.19

Паразитология и хелминтология

18.06.2015 г.

01.06.23

Имунология

18.06.2015 г.

04.03.06

Патология на животните

19.02.2015 г.

04.03.07

Паразитология и инвазионни болести
на животните и човека

19.02.2015 г.

01.06.01

Антропология

28.05.2015 г.

01.06.26

Морфология

28.05.2015 г.

Институт по физиология на растенията

01.06.10

Биохимия

28.05.2015 г.

01.06.16

Физиология на растенията

18.06.2015 г.

Институт по биофизика

01.06.10

Биохимия

28.05.2015 г.

Институт по молекулярна биология

01.06.17

Физиология на животните и човека

18.06.2015 г.

01.06.08

Биофизика

11.06.2015 г.

01.06.04

Молекулярна биология

28.05.2015 г.

01.06.07

Молекулярна генетика

11.06.2015 г.
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Централна лаборатория по висша
геодезия

02.16.01

Обща, висша и приложна геодезия

22.01.2016 г.

Институт по океанология – Варна

01.06.11

Хидробиология

28.05.2015 г.

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите

15.01.2016 г.

02.22.05

Системи и устройства за опазване на
околната среда

15.01.2016 г.

Институт по хидро- и аеродинамика – Варна

01.02.05

Механика на флуидите

12.11.2015 г.

02.15.17

Речно и морско строителство

16.12.2015 г.

Централна лаборатория по слънчева
енергия и нови енергийни източници

02.20.02

Микроелектроника

15.01.2016 г.

Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство

02.15.04

Строителни конструкции

22.01.2016 г.

Институт по невробиология

01.06.17

Физиология на животните и човека

18.06.2015 г.

05.06.04

Психофизиология

15.07.2015 г.

Институт по психология

Институт за гората

05.06.01

Обща психология

15.07.2015 г.

05.06.04

Психофизиология

15.07.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

15.07.2015 г.

05.06.08

Психология на труда и инженерна
психология

15.07.2015 г.

05.06.10

Социална психология

15.07.2015 г.

04.01.02

Почвознание

10.11.2015 г.

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите

15.01.2016 г.

Институт по генетика

01.06.06

Генетика

11.06.2015 г.

Институт по математика и информатика

01.01.04

Математически анализ

28.05.2015 г.

01.01.06

Геометрия и топология

28.05.2015 г.

01.01.10

Теория на вероятностите и математическа статистика

28.05.2015 г.

Институт по механика

Институт по паралелна обработка
на информацията

Институт по космически изследвания

01.01.11

Изследване на операциите

28.05.2015 г.

01.01.13

Математическо моделиране и приложение на математиката

28.05.2015 г.

01.02.01

Теоретична механика

12.11.2015 г.

01.02.02

Приложна механика

12.11.2015 г.

01.02.04

Механика на деформируемото твърдо тяло

12.11.2015 г.

01.02.05

Механика на флуидите

12.11.2015 г.

01.02.07

Биомеханика

12.11.2015 г.

01.01.13

Математическо моделиране

28.05.2015 г.

01.01.13

Математическо моделиране

28.05.2015 г.

02.21.04

Компютърни системи, комплекси
и мрежи

15.01.2016 г.

02.21.07

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

15.01.2016 г.

02.21.07

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

15.01.2016 г.
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Институт по управление и системни
изследвания

02.21.01

Теория на автоматичното управление

15.01.2016 г.

02.21.02

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителна техника

15.01.2016 г.

02.21.08

Автоматизация на производството
(по отрасли)

15.01.2016 г.

Институт по компютърни и комуникационни системи

02.07.20

Комуникационни мрежи и системи

15.01.2016 г..

Централна лаборатория за сеизмична механика и сеизмично инженерство

01.02.04

Механика на деформируемото твърдо тяло

12.11.2015 г.

Централна лаборатория по обща
екология

01.06.02

Зоология

28.05.2015 г.

01.06.06

Генетика

11.06.2015 г.

01.06.11

Хидробиология

28.05.2015 г.

01.06.19

Паразитология и хелминтология

18.06.2015 г.

02.22.01

Екология и опазване на екосистемите

15.01.2016 г.

01.06.08

Биофизика

11.06.2015 г.

02.21.05

Системи с изкуствен интелект

15.01.2016 г.

02.21.07

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

15.01.2016 г.

Национален природонаучен музей

01.06.02

Зоология

28.05.2015 г.

01.06.14

Ентомология

28.05.2015 г.

Национален институт по метеорология и хидрология

02.15.20

Инженерна хидрогеология, хидрав
лика и водно стопанство

22.01.2016 г.

Централна лаборатория по биомедицинско инженерство

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
Институт по градинарство и консерви – гр. Пловдив
Институт по животновъдни науки – Костинброд

Институт по криобиология и хранителни технологии – София

02.11.15

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

08.05.2015 г.

01.06.17

Физиология на животните и човека

07.01.2016 г.

04.02.01

Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на
размножаването

24.11.2015 г.

04.02.04

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

24.11.2015 г.

04.02.06

Говедовъдство и биволовъдство

24.11.2015 г.

04.02.07

Овцевъдство и козевъдство

24.11.2015 г.

04.02.09

Птицевъдство

24.11.2015 г.

04.02.10

Специални отрасли (коне, зайци,
буби, пчели и др.)

24.11.2015 г.

02.11.05

Технология на месните и рибните
продукти

04.12.2015 г.

02.11.07

Технология на алкохолните и безалкохолни напитки

04.12.2015 г.

02.11.11

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони,
белтъчини)

04.12.2015 г.

02.11.16

Хладилна технология на хранителните продукти

04.12.2015 г.

02.11.18

Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените
продукти и на смесите

04.12.2015 г.
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Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян

04.01.15

Овощарство

27.10.2015 г.

04.01.20

Фуражно производство, ливадарство

27.10.2015 г.

04.02.06

Говедовъдство и биволовъдство

27.10.2015 г.

04.02.07

Овцевъдство и козевъдство

27.10.2015 г.

04.01.05

Селекция и семепроизводство на
културните растения

23.06.2015 г.

Институт по земеделие – гр. Карнобат

3

4

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Институт за защита на растенията – гр. Костинброд

04.01.10

Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)

13.10.2015 г.

НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

04.03.06

Патология на животните

17.09.2015 г.

04.03.07

Паразитология и инвазионни болести
на животните и човека

17.09.2015 г.

04.03.11

Ветеринарно-санитарна експертиза

17.09.2015 г.

04.03.12

Епизоотология, инфекциозни болести
и профилактика на заразните заболявания по животните

17.09.2015 г.

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
03.01.37

Обща хирургия

11.06.2015 г.

03.01.38

Анестезиология и реанимация

11.06.2015 г.

03.01.42

Урология

11.06.2015 г.

03.01.46

Онкология

11.06.2015 г.

03.01.21

Дерматология и венерология

28.05.2015 г.

03.01.33

Инфекциозни болести

28.05.2015 г.

03.01.40

Ортопедия и травматология

23.07.2015 г.

03.01.41

Неврохирургия

23.07.2015 г.

03.01.44

Гръдна хирургия

23.07.2015 г.

03.01.58

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

28.05.2015 г.

03.01.65

Военна хирургия

23.07.2015 г.

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
03.01.23

Токсикология

17.12.2015 г.

03.01.32

Хигиена

17.12.2015 г.

03.01.53

Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията

17.12.2015 г.

03.01.56

Хранене и диетика

17.12.2015 г.

5478
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

