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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91
от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34,
63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108
и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г. и бр. 6,
24, 44 и 95 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава т. 45:
„45. „Място на директна доставка“ е мяс
тото на получаване на енергийни продукти от
лицензиран складодържател, различно от мес
тонахождението на данъчния склад, изпратени
от друга държава членка.“
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) За енергийни продукти с кодове по КН
2710 91 и 2710 99 разпоредбите на глава чет
върта се прилагат на територията на страната
само от лицата, които ги оползотворяват или
обезвреждат по смисъла на Закона за управле
ние на отпадъците.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 3. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 12б:
„12б. получаването на енергийни продукти
от лицензиран складодържател при условията
на директна доставка;“.
§ 4. В чл. 24, ал. 3 след думата „потребители“
се поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 5. В чл. 25, ал. 1, т. 1 думите „чл. 27, ал. 7,
8 и 10“ се заменят с „чл. 27, ал. 7 и 8“.
§ 6. Член 25а се отменя.
§ 7. В чл. 26 се създава ал. 3:
„(3) За прилагане разпоредбите на ал. 1 и 2
лицата, които извършват зареждане на плава
телни съдове, използват средства за измерване,
отговарящи на изискванията на чл. 103а, ал. 1
и инсталирани на транспортните вместимости,
от които се извършва зареждането, като дан
ните от тях се предават по електронен път до

Централното митническо управление по ред,
начин и формат, определени от директора на
Агенция „Митници“.“
§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „по жалбата в 14-дневен
срок“ се заменят с „в 45-дневен срок от датата
на получаването є“.
2. В ал. 7 накрая се добавя „по ред и на
чин, определени с правилника за прилагане
на закона“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато акцизни стоки под режим от
ложено плащане на акциз не могат да бъдат
освободени за потребление поради несъответ
ствие с нормативни изисквания или с техниче
ски и качествени стандарти на производителя,
включително по отношение на потребителските
опаковки, поставените върху опаковките банде
роли се бракуват по ред и начин, определени
с правилника за прилагане на закона.“
4. Алинеи 9, 10 и 11 се отменят.
5. Създава се ал. 12:
„(12) Бракуваните бандероли по ал. 7 и 8 се
унищожават от митническите органи по ред и
начин, определени с правилника за прилагане
на закона.“
§ 9. В чл. 32, ал. 1 т. 7 се отменя.
§ 10. В чл. 33, ал. 1 т. 6 се отменя.
§ 11. В чл. 33а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „литра“ се заменя с „кг“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Ставката по ал. 1 за смазочни масла,
които по техническа спецификация съдържат
газьол, се прилага само ако газьолът е маркиран.
(5) За целите на прилагане на ал. 4 освобо
дените за потребление акцизни стоки се при
дружават от документ по образец, определен с
правилника за прилагане на закона.“
§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ставката за тежки горива по чл. 33,
ал. 1, т. 2, които по техническа спецификация
съдържат газьол, се прилага само ако газьолът
е маркиран.“
§ 13. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. При промяна на акцизната ставка
по чл. 39 новата акцизна ставка влиза в сила не
по-рано от два месеца от деня на обнародването
на закона в „Държавен вестник“.“
§ 14. Член 45 се отменя.
§ 15. В чл. 48 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 9:
„9. точно местонахождение на мястото на
директна доставка.“
2. В ал. 2 се създават т. 19 и 20:
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„19. договор или друг документ с лицето – по
лучател на енергийни продукти, в случаите на
директна доставка;
20. план на мястото на директна доставка с
обозначено местоположение на средствата за из
мерване на получаваните енергийни продукти.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Лицензираният складодържател може
да поиска да получава енергийни продукти
на място или на места на директна доставка,
различни от местонахождението на данъчния
склад, по ред, определен в правилника за при
лагане на закона.
(5) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват
средства за измерване, които да отговарят на
изискванията на чл. 103а, на мястото на ди
ректна доставка.“
§ 16. В чл. 51, ал. 1 се създава т. 11:
„11. точния адрес на мястото на директна
доставка.“
§ 17. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Не се смята за производство на енер
гийни продукти дейност, при която извън про
изводствено предприятие или данъчен склад се
използват енергийни продукти заедно с други
енергийни продукти или други материали, при
условие че:
1. акцизът върху компонентите е вече зап
латен, и
2. платената сума не е по-малка от сумата,
която би била дължима върху готовия продукт,
получен от компонентите.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 18. В чл. 64, ал. 6 накрая се поставя за
петая и се добавя „не по-късно от три месеца
преди датата на въвеждане на новия образец
на бандерол“.
§ 19. В чл. 67 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „или до място на
директна доставка, посочено от лицензирания
складодържател“.
2. В т. 4 след думите „до данъчен склад“ се
добавя „или до място на директна доставка,
посочено от лицензирания складодържател“.
§ 20. В чл. 68, ал. 2, т. 3 след думите „данъ
чен склад“ се добавя „или място на директна
доставка“.
§ 21. В чл. 71, ал. 2 след думата „склада“
се добавя „или мястото на директна доставка“.
§ 22. В чл. 73а, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 4 след думата „склад“ се добавя „или
до място на директна доставка, посочено от
лицензирания складодържател“.
2. В т. 5 след думите „до данъчен склад“ се
добавя „или до място на директна доставка,
посочено от лицензирания складодържател“.
§ 23. В чл. 73б, ал. 3, т. 3 след думите
„данъчен склад“ се добавя „или място на ди
ректна доставка“ и се създава изречение второ:
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„Митническите органи разрешават вдигане на
стоките след поставянето им под режим отло
жено плащане на акциз.“
§ 24. В чл. 74 в текста преди т. 1 след думите
„в чийто данъчен склад“ се добавя „или място
на директна доставка“.
§ 25. В чл. 76 след думите „в чийто данъ
чен склад“ се добавя „или място на директна
доставка“.
§ 26. В чл. 80, ал. 1 думата „или“ се заменя
с „и/или“.
§ 27. В чл. 83 ал. 8 се отменя.
§ 28. В чл. 83г, ал. 1 думата „или“ се заменя
с „и/или“.
§ 29. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „моторно гориво“ се
добавя „или са освободени от облагане с акциз“.
2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
„(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за
всички видове газьол с кодове по КН от 2710
19 41 до 2710 19 49, когато е предназначен за
получаване на други енергийни продукти, които
се облагат със ставка, по-ниска от ставката за
моторно гориво, или са освободени от обла
гане с акциз.
(3) Разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26,
ал. 1 и 2 се прилагат за газьол и енергийни
продукти, съдържащи газьол за зареждане на
плавателни средства, с изключение на тези за
частни развлекателни плавания, при условие
че газьолът е маркиран.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1, 2 и 3“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 1, 2 и 3 във всички
търговски и първични счетоводни документи
задължително се вписва „маркирано гориво за
отопление“, съответно „маркирано гориво за
плавателни средства“ или „енергиен продукт,
съдържащ маркиран газьол“ и номер на анализ
ния сертификат и/или протокол за маркирането
на съответната партида.“
§ 30. В чл. 94 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„керосин“ се добавя „независимо от концен
трацията или комбинацията на маркиращите
вещества“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Забранява се добавянето към енергийни
продукти на какъвто и да е маркер или цвят,
различни от тези, предвидени в правото на Общ
ността или в националното законодателство.“
§ 31. В чл. 104 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 121“ се добавя
„и чл. 153, ал. 5“.
2. В ал. 3 думите „т. 1“ се заличават, а след
думите „митническо управление“ се добавя „или
от директора на Агенция „Митници“.
§ 32. В чл. 108а се правят следните изме
нения:
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1. В ал. 1 думите „и се отнема разрешението
за срок една година, а тютюневите изделия се
отнемат в полза на държавата“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и се отнема разрешението
за срок три години, а тютюневите изделия се
отнемат в полза на държавата“ се заличават.
§ 33. В чл. 114 думите „на чл. 61“ се заменят
с „на чл. 103а, ал. 1, 3, 4 и 5“.
§ 34. Създава се чл. 122а:
„Чл. 122а. (1) Лице, което направи опит за
манипулиране или демонтиране или манипу
лира, или демонтира техническите устройства
по чл. 102, ал. 3, се наказва с глоба в двойния
размер на дължимия акциз, но не по-малко от
1000 лв. – за физическите лица, и с имуществена
санкция в двойния размер на дължимия акциз,
но не по-малко от 2000 лв. – за юридическите
лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 гло
бата е в тройния размер на дължимия акциз,
но не по-малко от 3000 лв., а имуществената
санкция – в тройния размер на дължимия акциз,
но не по-малко от 6000 лв.“
§ 35. В чл. 124 след думите „В случаите
на нарушения по“ се добавя „чл. 108а“ и се
поставя запетая.
§ 36. В чл. 124а се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Наказанието по ал. 1 и 2 не се налага
в случаите, когато е сключено споразумение за
прекратяване на административно-наказателно
то производство по реда на чл. 107з.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 37. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за акцизите и данъчните складове
(ДВ, бр. 106 от 2008 г.) § 18 от заключителните
разпоредби се отменя.
§ 38. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за акцизите и данъчните складове
(ДВ, бр. 105 от 2006 г.) § 79 от преходните и
заключителните разпоредби се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. За предадените до влизането в сила
на този закон бандероли по чл. 27, ал. 6, 7 и
8 в компетентното митническо учреждение
акцизът се прихваща или се възстановява при
условията и по реда на отменените ал. 9, 10 и
11 от същия член.
§ 40. За започнала процедура по отменения
чл. 25а платеният акциз се прихваща или въз
становява при условията и по реда, определени
до влизането в сила на този закон.
§ 41. (1) Лицата по чл. 26, ал. 3 привеждат
дейността си в съответствие с изискванията на
този закон в срок до три месеца от влизането
му в сила и писмено уведомяват за това ди
ректора на Агенция „Митници“.
(2) Извън случаите по § 81, ал. 2 от преход
ните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за акцизите
и данъчните складове (ДВ, бр. 95 от 2009 г.)
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лицата, които са спазили срока по § 2 от преход
ните и заключителните разпоредби на Наредба
№ 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и
контрола, осъществяван от митническите органи
върху средствата за измерване на акцизни стоки
(ДВ, бр. 15 от 2010 г.), привеждат дейността
си в съответствие с изискванията на закона
и писмено уведомяват за това директора на
Агенция „Митници“ в срок до:
1. три месеца от датата на изготвяне на
протокол по чл. 52, ал. 4 от наредбата;
2. първи септември 2010 г. – за лицата, които
използват средства за измерване и контрол,
едновременно отчитащи показателите обем,
алкохолно съдържание и екстракт, изразен в
градус Плато.
(3) Лицата по ал. 2 могат да продължат
дейността си до влизането в сила на съответния
акт на директора на Агенция „Митници“ или
на началника на компетентното митническо
учреждение относно промяна на издадения
лиценз за управление на данъчен склад или
регистрация и/или за съответствие с изисква
нията на закона, но не по-късно от три месеца
от влизането в сила на този закон.
§ 42. (1) Разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 5,
чл. 57в, ал. 1, т. 5, чл. 58а, ал. 1, т. 3 и чл. 58в,
ал. 1, т. 5 не се прилагат за извършени на
рушения до влизането в сила на този закон,
освен ако деянието съставлява престъпление,
при условие че нарушителят сключи споразу
мение по реда на чл. 107з в двумесечен срок
от влизането в сила на този закон.
(2) Разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 5, чл. 57в,
ал. 1, т. 5, чл. 58а, ал. 1, т. 3 и чл. 58в, ал. 1,
т. 5 не се прилагат за извършени нарушения, за
които има влязло в сила наказателно постано
вление до влизането в сила на този закон, освен
ако деянието съставлява престъпление, при
условие че наложената имуществена санкция
е заплатена или бъде заплатена в двумесечен
срок от влизането в сила на този закон.
§ 43. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15
от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и
83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.,
бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38
от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30
и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г. и бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от
2009 г.) в чл. 211и, ал. 5 думите „местонахож
дението є“ се заменят с „местонахождението
на органа, издал постановлението“.
§ 44. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 7 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5788
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УКАЗ № 189
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението на
Заемното споразумение (Проект за социално
включване) между Република България и
Международната банка за възстановяване и
развитие, приет от ХLI Народно събрание на
7 юли 2010 г.
Издаден в София на 14 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Заемното
споразумение (Проект за социално включване)
между Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Заемното споразумение (Проект за соци
ално включване) между Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие, сключено чрез размяна на писма от
10 и 17 юни 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 7 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5756

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Бойчев Петров като
член на Комисията по културата, гражданското
общество и медиите.
2. Избира Таня Димитрова Въжарова за
член на Комисията по културата, гражданското
общество и медиите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 14 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

5968

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството и състава на
Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Избира Делян Александров Добрев за
заместник-председател на Комисията по ико
номическата политика, енергетика и туризъм.
2. Избира Борис Крумов Грозданов за член
на Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 14 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5969

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на 41-ото
Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 6, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. 1 и ал. 3 и
чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира народния представител Анастас Ва
силев Анастасов за заместник-председател на
41-ото Народно събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 14 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5970

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Снежана Георгиева Дукова
като член на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Десислава Вълчева Атанасова за
председател на Комисията по здравеопазването.
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3. Избира Геновева Иванова Алексиева за
заместник-председател на Комисията по здра
веопазването.
4. Избира Светомир Константинов Михайлов
за член на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 14 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

5971

РЕШИ:

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите
и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Светлана Ангелова Найденова
като член на Комисията по правата на човека,
вероизповеданията, жалбите и петициите на
гражданите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 14 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5972

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Валентин Тончев Микев като
член на Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове.
2. Избира Моника Ханс Панайотова за член
и председател на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 14 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5973
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1. Освобождава Светомир Константинов
Михайлов като член на Комисията по обра
зованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта.
2. Избира Снежана Георгиева Дукова за
член на Комисията по образованието, науката
и въпросите на децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 14 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5974

РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Делян Александров Добрев
като член на Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Светлана Ангелова Найденова и
Костадин Василев Язов за членове на Коми
сията по бюджет и финанси.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 14 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5975

ДЕКЛАРАЦИЯ
по повод 20-годишнината от свикването на Великото Народно събрание 1990 – 1991 година
Историческата ни памет съхранява множест
во дати, доказващи българския стремеж към
демокрация, правова държава и национално
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достойнство. Една от тях е възстановяването
на парламентарната демокрация след десетки
години потъпкан парламентаризъм.
На 10 юли 1990 г. 400 български граждани
положиха началото на Великото Народно съб
рание. Те представляваха различни политичес
ки сили с различни идеи за устройството на
българската държава, но единни в желанието
си да възстановят основите на демокрацията
и суверенитета на народа.
На тази дата българският парламента
ризъм преживява своето възраждане. През
последвалите седмици и месеци парламентът
събра вниманието на цялата нация. Великото
Народно събрание следваше да учреди наново
по демократичен начин държавните институ
ции на страната.
Историята тепърва ще описва и оценява
работата на Великото Народно събрание от
1990 – 1991 година.
Ние, народните представители от 41-ото
Народно събрание, сме длъжни да припомним
целите и декларираната воля за градеж на
България, основан на ценностите на парла
ментарната демокрация, които потвърждаваме
и днес.
Декларацията е приета от 41-ото Народно
събрание на 9 юли 2010 г. и е подпечатана с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5807

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 178
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Донка Николова Пет
канова с орден „Стара планина“ първа степен
за дългогодишната є научноизследователска
и преподавателска дейност и по повод 80-го
дишнината є.
Издаден в София на 7 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
5866

ВЕСТНИК
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УКАЗ № 179
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Николай Константинов
Мартинов с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за големите му заслуги в област
та на образованието и науката и по случай
70-годишнината му.
Издаден в София на 7 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
5867

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
ОТ 13 ЮЛИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на здраве
опазването, приет с Постановление № 256 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 88
от 2009 г.; изм., бр. 98 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 10, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в 12 ди
рекции, инспекторат, финансови контрольори,
звено за вътрешен одит и звено „Сигурност на
информацията“.“
2. В ал. 2 числото „346“ се заменя с „276“.
§ 3. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на здравеопазването ут
върждава длъжностното и поименното щатно
разписание на министерството по предложение
на главния секретар.“
§ 4. В чл. 19, ал. 2 се създава т. 10:
„10. информира министъра за хода на еже
дневната работа в министерството.“
§ 5. В чл. 21, ал. 3 се създава т. 8:
„8. извършване на проверки по организа
цията и ефективността на административната
дейност на лечебните заведения – търговски
дружества, извън обхвата на правомощията
на Изпълнителна агенция „Медицински одит“.“
§ 6. Създава се раздел Vа:
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„Раздел Vа
Финансови контрольори
Чл. 22а. (1) Финансовите контрольори
осъществяват предварителен контрол за зако
носъобразност в съответствие със Закона за
финансово управление и контрол в публичния
сектор.
(2) Финансовите контрольори осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
на всички документи и действия, свързани с
финансовата дейност, и осъществяват проверки
при вземането на решения за поемане на за
дължение и извършване на разход със средства,
получени от републиканския бюджет.
(3) При осъществяването на предварителния
контрол финансовите контрольори изразяват
мнение за законосъобразност преди поемане на
задължения или за извършване на разходи за
съответствие с приложимото законодателство.
(4) Финансовите контрольори са пряко
подчинени на министъра.“
§ 7. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Общата администрация е органи
зирана във:
1. дирекция „Бюджет и финанси“;
2. дирекция „Правно-нормативни дейности
и човешки ресурси“;
3. дирекция „Административно и информа
ционно обслужване“.“
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Думата „счетоводство“ се заменя с „фи
нанси“.
2. Точка 6 се отменя.
3. В т. 17 думата „счетоводно“ се заменя с
„финансово“.
§ 9. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Правно-нормативни
дейности и човешки ресурси“:
1. изготвя и съгласува проекти на норматив
ни актове от компетентността на министъра и
на Министерския съвет, по които министърът
е вносител;
2. разработва проекти на нормативни актове
във връзка с изпълнението на поети ангажи
менти за хармонизиране на българското зако
нодателство с правото на Европейския съюз в
областите от компетентност на министерството;
3. изготвя съгласувателни становища по
проекти на актове на Министерския съвет,
а в определени случаи – съвместно с други
дирекции;
4. организира и участва в разработването на
проекти на позиции на Република България,
които да бъдат представени пред съдебните
институции на Европейския съюз;
5. проучва националните законодателства
на държави – членки на Европейския съюз, и
предоставя сравнителноправни анализи и справ
ки, необходими при изготвяне на конкретни
законопроекти в областите от компетентността
на министъра;

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

6. изготвя проекти, съгласува или дава стано
вища по законосъобразността на индивидуални
те административни актове от компетентността
на министъра и на главния държавен здравен
инспектор;
7. съгласува проектите на наказателни по
становления от компетентността на министъра
и на главния държавен здравен инспектор;
8. съгласува за законосъобразност проектите
на договори, по които министърът е страна;
9. изготвя становища за даване на задъл
жителни предписания и за налагане на при
нудителни административни мерки и следи за
законосъобразното провеждане на производ
ството по налагане на принудителни админи
стративни мерки и административнонаказателна
отговорност;
10. дава становища и предложения във връзка
с решаването на правни проблеми, свързани с
лицензионната и регистрационната дейност от
компетентността на министерството;
11. осъществява методическа помощ и
координация по отношение на правното об
служване на дейностите в другите дирекции на
министерството и предлага мерки за усъвър
шенстване процеса на издаване на нормативни
и индивидуални административни актове;
12. осигурява правни становища във връзка
с прилагането на законодателството в областта
на здравеопазването;
13. осъществява процесуалното представи
телство и правната защита на министъра и на
министерството по делата пред Комисията за
защита от дискриминации и всички съдебни
инстанции в страната след писмено упълномо
щаване от министъра;
14. обобщава съдебната практика по дела,
свързани с жалби срещу актове на министъра;
15. изготвя становища по конституционни
дела, по които министърът е заинтересувана
страна;
16. съгласува за законосъобразност разработ
ването, управлението и изпълнението на меж
дународни проекти, програми и споразумения
в областта на здравеопазването;
17. съгласува за законосъобразност разра
ботването, представянето и изпълнението на
българските позиции пред структурите на Евро
пейския съюз в областта на здравеопазването;
18. разработва проекти на прогнози и
планове за развитие на човешките ресурси в
министерството;
19. разработва проекти на длъжностните раз
писания, поддържа в актуален вид поименните
длъжностни разписания;
20. организира дейността по обявяване на
конкурсите за държавни служители и наби
рането и подбора на служители по трудово
правоотношение;
21. координира и подпомага дейността по
разработването и актуализирането на длъж
ностните характеристики в администрацията;
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22. изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в администрацията
и анализира дейностите по обучението;
23. консултира ръководители и служители
по прилагането на процедурите и по проблеми,
свързани с управлението на човешките ресурси;
24. разработва материали, необходими за
социалния диалог с професионалните органи
зации на служителите в администрацията;
25. осъществява проучвания на мотива
цията на служителите в министерството, на
организационната култура и подобряването на
условията на труд;
26. подготвя становища по проекти на норма
тивни актове във връзка с управлението на чо
вешките ресурси в държавната администрация;
27. изготвя актовете, свързани с възниква
нето, изменянето и прекратяването на трудови
и служебни правоотношения на служителите
в министерството и на ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра, и поддържа личните
им досиета;
28. осигурява сътрудничеството на министъ
ра с Комисията за защита на личните данни.“
§ 10. Член 26 се отменя.
§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Административни дейности“ се
заменят с „Административно и информационно
обслужване“.
2. Точки 1 – 8 се отменят.
3. Създават се т. 15 – 33:
„15. организира документооборота и архив
ната дейност в министерството и поддържа
единната информационна система за докумен
тооборот;
16. ежемесечно изготвя справки за хода
на изпълнението на възложените задачи и за
движението на преписките;
17. организира подготовката и отговаря за
изпращането на материалите за заседанията
на Министерския съвет;
18. информира звената в министерството
относно актовете на Министерския съвет,
свързани с дейността на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
19. поддържа и съхранява досиетата на
нормативните актове, издадени от министъра
или приети от Министерския съвет, по които
министърът е вносител;
20. организира и координира дейността по
административното обслужване на физическите
и юридическите лица;
21. участва в разглеждането на сигнали и жал
би, свързани с административното обслужване;
22. отговаря за воденето на Административ
ния регистър по Закона за администрацията;
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23. осигурява публичност и прозрачност на
дейността на министерството, като организира,
координира и отговаря за дейността по пре
доставяне на достъп до обществена информа
ция съгласно Закона за достъп до обществена
информация;
24. участва в подготовката на отговорите на
министъра за парламентарен контрол;
25. организира дейностите по разработване
и актуализиране на стратегия за електронно
здравеопазване и план за действие;
26. изгражда, поддържа и организира дей
ността по използване на информационните
бази данни на министерството, съдържащи
икономическа, статистическа и научно-техни
ческа информация;
27. съгласува и осъществява автоматизирания
обмен на данни с национални и ведомствени
информационни системи и интеграцията в
единната комуникационна инфраструктура на
администрацията;
28. прави предложения от технологична
гледна точка във връзка с изпълнението на
стратегията и приоритетите за информационно
осигуряване на министерството, на второсте
пенните разпоредители с бюджетни кредити и
на лечебните заведения за болнична помощ;
29. организира, координира и контролира
функционирането на комуникационно-ин
формационната система за здравеопазване и
системите, създаващи условия за развитие на
електронно здравеопазване;
30. разработва и предлага правила за ин
формационно управление и система за достъп
до информация;
31. организира внедряването на нови ин
формационни и комуникационни технологии
за електронно здравеопазване;
32. участва в изготвянето на проекти за
обработка на информацията за нуждите на
здравната система;
33. съгласува и осъществява автоматизирания
обмен на данни с национални и ведомствени
информационни системи и интеграцията в
единната комуникационна инфраструктура на
администрацията.“
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „Стратегическо планиране
и управление на медицинските дейности“ се
заменят с „Медицински дейности“.
2. В т. 2 думите „Планиране и управление
на общественото здравеопазване“ се заменят
с „Обществено здраве“.
3. Точка 2а се отменя.
4. В т. 3 думите „Национална лекарствена
политика“ се заменят с „Лекарствени продукти
и медицински изделия“.
5. Точки 4, 6, 7а и 9 се отменят.
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6. В т. 7 думите „Управление на проекти и
програми“ се заменят с „Международни дей
ности и протокол“.
7. Създава се т. 9а:
„9а. дирекция „Управление на собствеността и
на лечебните заведения – търговски дружества;“.
8. Точки 10 – 12 се отменят.
9. Създава се т. 13:
„13. дирекция „Обществени поръчки“;“.
10. Създава се т. 14:
„14. дирекция „Пресцентър и връзки с об
ществеността“.“
§ 13. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Стратегическо планиране и управ
ление на медицинските дейности“ се заменят
с „Медицински дейности“.
2. В т. 4 думите „състоянието на здравето
на гражданите“ се заменят със „здравното
състояние на населението“.
3. В т. 5 думата „инспекторат“ се заменя с
„одит“.
4. В т. 12 след думата „националните“ се
добавя „и републиканските“.
5. Точка 27 се отменя.
6. Създават се т. 28 – 53:
„28. планира, организира, координира и
контролира дейността по осигуряване, подо
бряване и развитие на медицинската помощ,
гарантирана от държавата;
29. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол на дейността на цен
тровете за спешна медицинска помощ;
30. планира, организира, координира и
контролира осигуряването на медицинския
транспорт;
31. събира и анализира информация за
състоянието и тенденциите за развитие на
здравната система и потребностите от човеш
ки ресурси в областта на здравеопазването в
Република България и за здравните системи в
други държави;
32. планира, анализира, осъществява и
координира дейностите по защита на репро
дуктивното здраве и генетичното здраве и по
асистирана репродукция;
33. подпомага и координира дейността на
центровете за трансфузионна хематология по
отношение на качеството и ефективността на
дейностите по вземане, обработка, преработка,
съхраняване и разпределение на кръв и кръвни
съставки;
34. подпомага министъра на здравеопазване
то при осъществяване на правомощията му в
областта на трансплантацията на органи, тъкани
и клетки и осъществява взаимодействието с
Изпълнителната агенция по трансплантация;
35. планира, координира и контролира
структурите, осъществяващи диализно лечение;
36. изготвя становища и предложения за
медицински информационни стандарти за обмен
на здравна информация;
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37. организира, планира и ръководи дей
ностите по привеждане на министерството,
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и държавните лечебни заведения в
готовност за работа при бедствия;
38. оказва методическа помощ при разработ
ването и провеждането на мероприятията по
поддържане на плановете за работа в системата
на здравеопазването при бедствия, изготвя екс
пертна оценка за състоянието и възможностите
на медицинските сили и средства на страната;
39. организира и осъществява медицинското
осигуряване на пострадалите при кризи, като:
а) организира дейностите по определяне и
планиране на запасите, необходими на здраве
опазването за работа при бедствия;
б) изготвя план за медицинско осигуряване
на пострадалите;
в) координира действията на лечебните и
здравните заведения за своевременно медицин
ско осигуряване и обслужване на пострадалите;
г) координира дейността на медицинските
екипи и националните консултанти;
д) координира потоците на евакуация по
назначение;
40. организира осигуряването на здраве
опазването с кадрови потенциал за работа в
условия на бедствия, включително като обучава
медицински и други специалисти и екипи за
действие при кризи;
41. разработва план за привеждане на ми
нистерството от мирно на военно положение,
военновременен план и план за разсредоточа
ване и евакуация и провежда мероприятия за
тяхното изпълнение;
42. организира денонощно дежурство за
поддържане готовността на администрацията
на министерството и оповестяването му при
привеждане на страната от мирно на военно
положение и при стихийни бедствия и аварии;
43. организира подготовката на ръководния
състав, тренировките и ученията по военновре
менния план и подпомага ръководството при
въвеждането му в действие;
44. участва в организирането и поддържането
на съвместимостта на структурите от здравната
мрежа на страната със структурите на НАТО
и Европейския съюз, разработва модели за ре
акция по видове кризи за защитата на живота
и здравето на населението;
45. изгражда, поддържа и управлява информа
ционна система с база данни за регистрираните
лечебни заведения;
46. подпомага и координира дейностите,
свързани с психичното здраве;
47. организира и осъществява процедурите
за признаване на професионална квалификация
и за признаване на специализация в областта
на здравеопазването;
48. планира и координира дейностите по
провеждане на следдипломно обучение в сис
темата на здравеопазването;
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49. организира и осъществява процедурите
по издаване на удостоверения за професионална
квалификация и специализация, придобити в
Република България, включително за наличие
или липса на административни наказания,
свързани с правото да се упражнява медицин
ска професия;
50. организира и осъществява процедурите
във връзка с временно упражняване на ме
дицински дейности в Република България от
граждани на страни – членки на Европейския
съюз, и на държави от Европейското иконо
мическо пространство;
51. осъществява връзки и координира взаи
модействието с институциите на Европейския
съюз в областта на взаимното признаване на
професионални квалификации и специализации
в областта на здравеопазването;
52. участва в разработването на проекти на
единни държавни изисквания за придобиване
на висше образование по специалностите по
регулираните професии от професионални
направления „Медицина“, „Дентална медици
на“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и
„Фармация“;
53. осъществява процесуалното представи
телство и правната защита на министъра и на
министерството по делата, свързани с дейността
на дирекцията, пред всички съдебни инстанции
в страната след писмено упълномощаване от
министъра.“
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Планиране и управление на
общественото здравеопазване“ се заменят с
„Обществено здраве“.
2. В т. 3 след думите „общественото здраве“
се добавя „и надзора на заразните болести“.
3. В т. 7 думите „дейността на регионалните
инспекции за опазване и контрол на общест
веното здраве, както и“ се заличават.
4. Точка 8 се отменя.
5. Създават се т. 25 – 39:
„25. планира, анализира, осъществява и
координира дейностите по здравна закрила
на децата;
26. подпомага и координира дейността на
държавните домове за медико-социални грижи
за деца (ДМСГД), в които се осъществяват
медицинско наблюдение и специфични грижи
за деца, както и процеса за деинституциона
лизация на децата в ДМСГД;
27. дава становища и предложения във
връзка с решаването на проблеми, свързани с
разрешителната и регистрационната дейност,
от компетентността на министерството;
28. разработва и съгласува проекти на нор
мативни актове, които транспонират актове на
Европейския съюз в областта на надзора на
заразните болести;
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29. разработва инструктивни материали,
указания и стандартни оперативни процедури
за прилагане на законодателството и провеж
дането на контролната дейност в областта на
надзора на заразните болести;
30. анализира епидемичната обстановка в
страната, изготвя анализи, оценки и прогнози,
свързани с надзора на заразните болести;
31. разработва, изпълнява и координира из
пълнението на програми, проекти и дейности,
свързани с надзора на заразните болести и
имунопрофилактиката, както и изпълнението
на Националния имунизационен календар;
32. организира и координира провеждането
на граничен здравен контрол за предпазване
на страната от внасяне и разпространение на
инфекции с висок епидемичен риск;
33. разработва и предлага специфични
противоепидемични мерки при възникване на
извънредна епидемична обстановка;
34. изготвя, ръководи и координира изпъл
нението, отчитането и оценката на дейностите
по национални програми и проекти в областта
на надзора на заразните болести;
35. участва в изпълнението на международни
програми и проекти в областта на надзора на
заразните болести;
36. участва в проверки и в разглеждането
на предложения и сигнали, свързани с надзора
на заразните болести;
37. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европейския съюз и на Европейската
комисия по въпросите в областта на надзора
на заразните болести;
38. осъществява сътрудничество с междуна
родни организации по въпросите на надзора
на заразните болести;
39. осъществява процесуалното представи
телство и правната защита на министъра и на
министерството по делата, свързани с дейността
на дирекцията, пред всички съдебни инстанции
в страната след писмено упълномощаване от
министъра.“
§ 15. Член 30а се отменя.
§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Национална лекарствена поли
тика“ се заменят с „Лекарствени продукти и
медицински изделия“.
2. В т. 6 буква „б“ се отменя.
3. Създава се т. 22:
„22. осъществява процесуалното представи
телство и правната защита на министъра и на
министерството по делата, свързани с дейността
на дирекцията, пред всички съдебни инстанции
в страната след писмено упълномощаване от
министъра.“
§ 17. Член 32 се отменя.
§ 18. Член 34 се отменя.
§ 19. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Думите „Управление на проекти и про
грами“ се заменят с „Международни дейности
и протокол“.
2. Създават се т. 24 – 40:
„24. осигурява изпълнението на програмите
за пребиваването на чуждестранни делегации
и гости;
25. организира посещенията на министъра
и на заместник-министрите в страната и в
чужбина;
26. планира, организира и координира из
пълнението на цялостната работа на министер
ството в областта на европейската интеграция;
27. поддържа оперативни контакти на екс
пертно равнище по въпросите на европейската
интеграция, включително чрез Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз, с институциите на Европей
ския съюз, както и с институции на държави
те – членки на Европейския съюз;
28. ръководи и администрира дейността на
съответната работна група към Съвета по ев
ропейски въпроси и подпомага министерства,
агенции и други администрации при разработ
ването и осъществяването по компетентност
на политиката в областта на здравеопазването;
29. участва в работата на Съвета по евро
пейските въпроси; осъществява нотификацията
пред Европейската комисия на новоприето
българско законодателство, въвеждащо актове
на Европейския съюз в областта на здраве
опазването;
30. разработва и съгласува позиции, рамкови
позиции и указания по въпросите, които се
разглеждат от институциите на Европейския
съюз, както и в процеса по комитология в
областта на здравеопазването;
31. извършва анализ на задълженията в
областта на здравеопазването, произтичащи от
членството на Република България в Европей
ския съюз, и подготвя материали, документи
и становища;
32. изготвя и съгласува необходимата инфор
мация във връзка с процедури срещу Република
България за неизпълнение на задълженията,
произтичащи от правото на Европейския съюз
в областта на здравеопазването;
33. осъществява оперативната връзка между
министерството и ресорните дирекции на Ми
нистерския съвет, Министерството на външните
работи и други ведомства по въпросите на
европейската интеграция;
34. координира международната дейност на
министерството, в т.ч. подготовката на двустран
ни и многостранни договори за международно
сътрудничество, организацията и контрола за
тяхното изпълнение; организира и подпомага
участието на министъра в междуправител
ствени комисии, на които той е определен за
ръководител; осъществява оперативен контакт
с чужди посолства в Република България и с
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правителствени институции в чужбина; орга
низира международни срещи и осъществява
международна протоколна дейност;
35. организира сключването на международ
ни споразумения в областта на здравеопазването
и координира тяхното изпълнение;
36. осъществява координацията при участие
на министерството в инициативите и програ
мите на Световната здравна организация и на
Съвета на Европейския съюз;
37. координира подготовката и участието в
семинари и други мероприятия с международно
участие;
38. съгласува и организира приемането и
изпращането на чуждестранни делегации, по
сещенията на министъра и на заместник-ми
нистрите в чужбина и обмена на специалисти,
изготвя проекти и програми за пребиваването
им и оформя командировките в чужбина;
39. създава и поддържа база данни за зад
граничните командировки на служителите на
министерството и неговите структури;
40. участва във и координира изготвянето
на нормативни актове в областта на коорди
нацията на системите за социална сигурност
в частта за здравни грижи.“
§ 20. Член 35а се отменя.
§ 21. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. Дирекция „Пресцентър и връзки
с обществеността“:
1. планира медийната политика и публичното
представяне на министъра и на министерството
и координира връзките с медиите;
2. проучва и анализира общественото мнение
във връзка с политиката на министерството;
3. координира организацията на семинари,
дискусии и кръгли маси;
4. координира медийното отразяване на
изявите на министъра, на членовете на поли
тическия кабинет и на служителите на минис
терството;
5. организира, координира, контролира и
отговаря за поддържането на актуална информа
ция на интернет страницата на министерството;
6. подготвя съобщения до средствата за ма
сово осведомяване по проекти на нормативни
актове и организира и отговаря за обявяване
то на проектите на нормативни актове и на
стратегически документи на страницата на
министерството в интернет и на Портала за
обществени консултации;
7. организира архив на медийните изяви на
членовете на политическия кабинет;
8. организира и провежда информацион
ната политика на министерството и изготвя
съобщения до медиите за прояви, свързани с
дейността на министъра и на министерството;
9. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на регулярна информация за дей
ността на министъра и на министерството в
публичното пространство;
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10. участва в съвместни инициативи с непра
вителствени организации при провеждане на
дискусионни форуми по конкретни проблеми
на здравеопазването с участието на служители
на министерството;
11. провежда тематични кампании с цел
информиране на гражданите и организациите
за практическите ползи от предприеманите
стъпки на министерството, свързани с изгот
вянето на електронни здравни карти, достъпа
до качествено здравно обслужване, борбата с
проявите на нерегламентирани плащания в
системата на здравеопазването;
12. организира дейността по поддържане
на онлайн консултации на страницата на ми
нистерството в интернет по въпроси на здра
веопазването;
13. координира дейността си със звената
за връзки с обществеността на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства.“
§ 22. Член 37 се отменя.
§ 23. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. Дирекция „Управление на собстве
ността и на лечебните заведения – търговски
дружества“:
1. проучва нуждите на структурите в сис
темата на здравеопазването съобразно инвес
тиционната стратегия на министерството за
осъществяване на здравната реформа и изготвя
предложения за ново строителство, реконструк
ция или ремонт;
2. организира и участва в процедури за
приемане на проучвателни и проектни работи,
строителство, доставка на обектови машини и
съоръжения, медицинска апаратура и консул
тантски услуги;
3. осъществява пряк контрол при изпълне
нието на поръчките в областта на инвестици
онната дейност за проектиране, строителство,
инженеринг, доставка на обектови машини и
съоръжения, медицинска апаратура и консул
тантски услуги до тяхната реализация;
4. оказва техническа и методологична помощ
на второстепенните разпоредители с бюджет
ни кредити към министъра и на държавните
лечебни заведения – търговски дружества, по
въпросите на инвестиционните разходи и по
уточняването на собствеността им;
5. изготвя експертни оценки за състоянието
на сградния фонд и инсталациите на държав
ните лечебни и здравни заведения, както и
технико-икономически доклади за връзката
между инвестиционните и експлоатационните
разходи при въвеждане на нови технологии и
материали;
6. предприема действия за актуализация на
актовете за държавна собственост върху имоти,
предоставени на министерството, и съдейства
на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра, на лечебните и здрав
ните заведения;
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7. организира дейността по управление на
собствеността на министерството, на лечебните
и на здравните заведения;
8. осигурява дейностите по управление на
лечебните заведения с държавно участие – тър
говски дружества;
9. организира и осъществява концесионна
та политика и дейността по предоставяне на
държавни и обществени концесии в областта
на здравеопазването;
10. осъществява подготвителни, регулиращи,
координиращи, контролни и информационни
функции във връзка с процеса на концеси
ониране;
11. подготвя документите и организира
провеждането на процедури за предоставяне
на концесии в здравеопазването съвместно с
други дирекции в министерството;
12. организира и осъществява превантивен и
текущ контрол по предоставянето на концесии
и изпълнението на концесионните договори;
13. предприема действия за изпълнение на
съдебни решения по Закона за обезщетяване
собствениците на одържавени имоти;
14. изразява становища и изготвя проекти на
актове на министъра във връзка с преструкту
риране и приватизация на лечебни и здравни
заведения;
15. осигурява дейностите по възлагане
управлението на държавни лечебни заведе
ния – търговски дружества, като провежда
конкурси, подготвя договори за възлагане на
управлението и анекси към тях, поддържа доси
ета на кандидати и лица, на които е възложено
управлението, и др.;
16. оказва правна помощ на министъра при
упражняване на функциите му по управление
и разпореждане с дълготрайните материални
активи на министерството;
17. изготвя и съгласува актове, свързани с
управлението и ползването на обектите – дър
жавна собственост, предоставени на минис
терството;
18. изготвя и съгласува актове, с които ми
нистърът упражнява правата на държавата в
капитала на търговските дружества – лечебни
заведения, и актове, свързани с концесионната
и приватизационната дейност;
19. поддържа информационна база данни
за закупената в държавните лечебни заведения
медицинска апаратура, като изисква регуляр
на информация за това от ръководителите на
лечебните заведения;
20. осъществява процесуалното представи
телство и правната защита на министъра и на
министерството по делата, свързани с дейността
на дирекцията, пред всички съдебни инстанции
в страната след писмено упълномощаване от
министъра;
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21. изготвя предложения за капиталови разхо
ди за второстепенните разпоредители с бюджет
ни кредити и лечебните заведения – търговски
дружества с държавно участие в капитала, и
ги предлага за одобрение на министъра след
съгласуване с дирекция „Бюджет и финанси“.“
§ 24. Член 38 се отменя.
§ 25. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. организира дейностите по провеждане на
обществени поръчки в министерството;
2. планира и координира обществените по
ръчки и изготвя график за тяхното провеждане
през съответната година;
3. разработва документациите по процедурите
за възлагане на обществени поръчки;
4. изготвя спецификациите за провеждане
на обществените поръчки;
5. изготвя договорите за обществени поръчки;
6. води досиета на проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през съ
ответната година;
7. организира подготвянето и изпращането
на информацията, предвидена за вписване в
Регистъра на обществените поръчки към Аген
цията по обществени поръчки;
8. съхранява документацията по провеждане
то на процедурите за възлагане на обществени
поръчки;
9. оказва методическа помощ на второсте
пенните разпоредители с бюджетни кредити и
на държавните лечебни заведения – търговски
дружества, по провежданите от тях процедури
за възлагане на обществени поръчки;
10. осъществява процесуалното предста
вителство на министъра по дела, свързани с
проведени процедури по възлагане на общест
вените поръчки, след писмено упълномощаване
от министъра;
11. подготвя становища по представените
проекти на актове във връзка с прилагането
на Закона за обществените поръчки;
12. организира и координира дейностите по
осъществяване на функциите на министъра на
здравеопазването по Постановление № 75 на
Министерския съвет от 2007 г. за прилагане
на чл. 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74
от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от
16 ноември 2009 г. за установяване на система
на Общността за митнически освобождавания
(кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 2009 г.)
(обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53
от 2008 г. и бр. 5 и 27 от 2010 г.).“
§ 26. Член 39 се отменя.
§ 27. Член 39а се отменя.
§ 28. В чл. 40, ал. 1 думите „Канцелария,
протокол и връзки с обществеността“ се за
менят с „Административно и информационно
обслужване“.
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§ 29. Приложението към чл. 17, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 17, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министер
ството на здравеопазването – 276 щатни бройки
Политически кабинет
Главен секретар
Дирекция „Вътрешен одит“

10
1
10

Финансови контрольори

2

Главен държавен здравен инспектор на
Република България

1

Инспекторат

8

Звено „Сигурност на информацията“

2

Обща администрация

77

в т.ч.:
дирекция „Бюджет и финанси“

26

дирекция „Правно-нормативни дейности и
човешки ресурси“

17

дирекция „Административно и информа
ционно обслужване“

34

Специализирана администрация

165

в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“

38

дирекция „Обществено здраве“

30

дирекция „Лекарствени продукти и меди
цински изделия“

21

дирекция „Международни дейности и про
токол“

28

дирекция „Управление на специализирани
донорски програми“

8

дирекция „Управление на собствеността и на
лечебните заведения – търговски дружества“

16

дирекция „Обществени поръчки“

8

дирекция „Наркотични вещества“

8

дирекция „Пресцентър и връзки с общест
веността“

8“

Заключителна разпоредба
§ 30. В срок един месец от влизането в сила
на постановлението министърът на здравеопаз
ването утвърждава длъжностното разписание
на служителите в министерството.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5967
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
ОТ 15 ЮЛИ 2010 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на община Пловдив и
по бюджета на община Раковски за 2010 г.
за финансиране на инфраструктурни обекти
във връзка с приемането и обезвреждането
на балирани отпадъци на Столичната община
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити в размер 2 859 767 лв. по бюджета на
община Пловдив за 2010 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
финансиране на следните инфраструктурни
обекти:
1. основен ремонт и реконструкция на дет
ски градини и училища на стойност 772 785 лв.;
2. инженеринг за изграждане на пътна
връзка бул. „Освобождение“ – бул. „Санкт
Петербург“ на територията на кв. Гладно
поле, гр. Пловдив, и на вливащите се в нея
обслужващи улици на стойност 86 982 лв.;
3. пътна връзка подлез ул. „Модър“ – ул.
„Царевец“ на стойност 2 000 000 лв.
Чл. 2. Одобрява допълнителни бюджетни
кредити в размер 1 140 233 лв. по бюджета на
община Раковски за 2010 г. за финансиране
на обект „Ремонт на общински път PDV 3234
(ІІІ-565, Маноле – Белозем) Шишманци – Ра
ковски, кв. Секирово – кв. Парчевич (ІІ-56,
Брезово – Пловдив) от км 0+000 до км 10+250“.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 и 2 да се осигурят
по реда на чл. 34 от Закона за устройството
на държавния бюджет за сметка на преструк
туриране на разходите по централния бюджет
за 2010 г.
Чл. 4. Министърът на финансите на осно
вание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет да извърши налагащите
се от чл. 1 и 2 промени в бюджетните взаимо
отношения на община Пловдив и на община
Раковски с централния бюджет за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5996
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ДОГОВОР

между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с
трансграничната злоупотреба при обезщетения
и вноски за социална сигурност от заетост и с
нерегистрираната заетост, както и при нелегална
трансгранична временна заетост
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото На
родно събрание на 16 септември 2009 г. – ДВ,
бр. 77 от 2009 г. В сила от 1 юли 2010 г.)
Република България
и
Федерална република Германия,
наричани по-долу „Договарящи държави“,
позовавайки се на Декларацията на Съвета
и на обединените в Съвета представители на
правителствата на страните – членки на Ев
ропейския съюз, от 22 април 1999 г. относно
„Кодекс на поведението за подобряване на
сътрудничеството между органите на странитечленки при борбата с трансграничната злоупо
треба при обезщетения и вноски за социална
сигурност и с нерегистрирана заетост, както и
при трансгранична временна заетост“,
като вземат предвид разпоредбите за взаим
на служебна помощ и сътрудничество между
компетентните служби и учреждения на двете
Договарящи държави, предвидени още в Ре
гламент (ЕИО) 1408/71 на Съвета от 14 юни
1971 г. за прилагане на системите за социална
сигурност на наети и самостоятелно заети лица,
както и членовете на техните семейства, които се
движат в рамките на Общността, и с Директива
96/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета
от 16 декември 1996 г. относно изпращане на
наети лица в рамките на извършването на услуги
(включително контрола на регламентираните
условия на труд и заетост),
като вземат предвид Директива 95/46/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. за защита на физическите
лица при обработването на лични данни и за
свободното движение на тези данни,
като съзнават, че за прилагането на горепосо
чените разпоредби е от значение разширяването
на трансграничното сътрудничество и за тази
цел следва да се посочат компетентните служ
би, равнищата и формите на сътрудничество,
като съзнават, че на национално равнище
съществуват различни подходи и дефиниции
във връзка с борбата със злоупотребата при
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обезщетения и вноски за социална сигурност от
заетост и с нерегистрирана заетост, както и при
нелегалната трансгранична временна заетост –
се споразумяха, както следва:
Член 1
Цел на Договора
(1) Договарящите държави се стремят към
подобряване на сътрудничеството между своите
служби при борбата с трансграничната злоупо
треба при обезщетения и вноски за социална
сигурност от заетост и с нерегистрирана зае
тост, както и при нелегалната трансгранична
временна заетост.
(2) Разпоредбите за международната прав
на помощ по отношение на наказателни дела
остават незасегнати.
Член 2
Териториално приложение на Договора
Договорът важи за цялата държавна тери
тория на Република България.
Договорът важи за цялата държавна терито
рия на Федерална република Германия.
Член 3
Определяне на компетентните служби
(1) Този Договор се осъществява от страна
на Република България от службите от ком
петентността на Министерството на труда и
социалната политика и на Министерството на
финансите и от страна на Федерална република
Германия от службите от компетентността на
Федералното министерство на финансите, в
чиито правомощия попадат описаните в член 1,
алинея 1 задачи.
(2) Министерството на труда и социалната
политика и Министерството на финансите на
Република България и Федералното министер
ство на финансите на Федерална република
Германия назовават централни служби, които
са компетентни и основно отговорни за съ
трудничеството в рамките на този Договор.
Член 4
Равнища на сътрудничество
(1) Сътрудничеството се осъществява съот
ветно на равнището
1. на Министерството на труда и социалната
политика и на Министерството на финансите на
Република България и на Федералното минис
терство на финансите на Федерална република
Германия, както и
2. на назованите в член 3, алинея 2 служби.
(2) Проверяващите и контролните органи,
които са компетентни за посочените в член 1
области от задачи, както и други компетентни
служби, могат да си сътрудничат непосредствено,
доколкото това се предвижда от посочените в
алинея 1 служби.
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Член 5
Форми на сътрудничество
(1) Министерството на труда и социалната
политика и Министерството на финансите на
Република България и Федералното министер
ство на финансите на Федерална република
Германия се уведомяват взаимно директно
относно съществени изменения на правните
и административни разпоредби, които засягат
сферата на приложение на този Договор.
(2) Службите съгласно член 3, алинея 2 се
подкрепят взаимно съгласно действащи вът
решни нормативни актове, по-специално чрез:
1. обмяна на информация относно структура
та и задачите на проверяващите и контролните
органи и посочването на компетентните лица
за контакти;
2. съвместно планиране и извършване на
превантивни мерки в съответната сфера на
компетентност;
3. обмяна на информация относно методите
на проверка и на работа;
4. предаване на необходимата за надлежното
изпълнение на задачите информация, включи
телно лични данни, по официална молба за
предоставяне на служебна помощ и изпращане
на документи;
5. предаване на уведомления без поискване;
6. уведомяване относно напредъка на оп
ределена процедура, ако е налице молба за
това, както и
7. обмен на служители.
(3) Алинея 2 важи съответно в случай на
директно сътрудничество между проверяващите
и контролните органи съгласно член 4, алинея 2.
Член 6
Официални молби и уведомления без
поискване
(1) Официални молби и уведомления без
поискване съгласно член 5, алинея 2, точки 4 и
5 трябва да съдържат най-малко следните данни:
1. данни за фирмите или лицата, за които
става въпрос, и
2. кратко, разбираемо представяне на фак
тите и обстоятелствата.
В официалните молби трябва допълнително
да се посочи службата, отправяща молбата,
предметът и основанието за молбата, както и
информацията или действията, за чието пре
даване или извършване се моли.
(2) Службата, към която е отправена молбата,
може да изисква допълнителна, необходима за
обработката информация.
(3) Официални молби и уведомления без
поискване могат да се предават без спазване
на определена форма писмено, по факс или
електронно.
(4) Официална молба не се обработва или
уведомление без поискване не се извършва,
когато това причинява несъразмерен админи
стративен разход или когато вътрешно-държавни
разпоредби, респективно административната
практика, противоречат на обработването им.
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Службата, която отправя официалната молба,
следва да бъде информирана с посочване на
причините, когато дадена официална молба не
може да бъде обработена. При предаване към
друга служба службата, отправяща молбата,
следва да бъде информирана.
Член 7
Разходи
Всяка Договаряща държава поема разхо
дите, които възникват за нейните служби при
прилагане на този Договор.
Член 8
Защита на данните
Доколкото въз основа на този Договор съ
гласно националното законодателство се преда
ват лични данни, при спазване на нормативни
актове, които са в сила за всяка Договаряща
държава, се прилагат следните разпоредби:
1. След запитване от предаващата служба
получателят уведомява относно използването
на предадените данни и постигнатите чрез това
резултати.
2. Използването на данните от получателя
е допустимо само за посочените в този Дого
вор цели и при предвидените от предаващата
служба условия. Извън това, използването е
допустимо за предотвратяване и преследване
на престъпления от особена значимост, както
и за целите на предотвратяване на съществени
опасности за обществената сигурност.
3. Предаващата служба е длъжна да следи
за верността на предаваните данни, както и
за необходимостта и еквивалентността по от
ношение на преследваната чрез предаването
на данните цел. Тук следва да се съблюдават
въведените съгласно съответното национално
законодателство забрани за предаване на дан
ни. Предаването на данни не се осъществява,
когато предаващата служба има основание да
предполага, че по този начин би била нарушена
целта на вътрешен нормативен акт или биха
били накърнени интереси на засегнатите лица,
които би следвало да бъдат защитавани. Ако
се окаже, че са предадени неверни данни или
данни, които не е трябвало да бъдат предавани,
тогава това трябва да се съобщи незабавно на
получателя. Той е длъжен незабавно да коригира
или изтрие данните.
4. Засегнатият трябва да бъде информиран
при поискаване относно предадените данни
за личността му, както и за предвиденото
предназначение. Задължение за информиране
не съществува, ако преценката покаже, че об
щественият интерес, в случай че не бъде пре
доставена информация, е по-голям от интереса
на засегнатия от това, да бъде информиран.
Иначе правото на засегнатия да получи ин
формация за съществуващите за личността му
данни следва националното законодателство
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на съответната Договаряща държава, на чиято
държавна територия е изискана информацията.
5. Доколкото действащото спрямо преда
ващата служба национално законодателство
по отношение на предадените лични данни
предвижда определени срокове за заличаването
им, то предаващата служба следва да обърне
внимание на получателя върху това. Независимо
от тези срокове предадените лични данни се
заличават веднага, щом вече не са необходими
за целта, за която са били предадени.
6. Предаващата служба и получателят са
длъжни да документират предаването и полу
чаването на лични данни.
7. Предаващата служба и получателят са
длъжни да пазят отговорно предадените лични
данни от неправомерен достъп, неправомерна
промяна и неправомерно оповестяване.
Член 9
Смесена комисия
(1) Смесена комисия, която се състои от
представители на Министерството на труда и
социалната политика и на Министерството на
финансите на Република България и на Федерал
ното министерство на финансите на Федерална
република Германия, както и на назованите в
член 3 служби, се събира за първи път 12 ме
сеца след влизане в сила на Договора, а след
това по желание на Договарящите държави, но
не по-малко от веднъж на две години. Целта е
да бъдат оценени постигнатите въз основа на
този Договор резултати и да бъдат обсъдени
всички въпроси по тълкуването или прилага
нето на Договора.
(2) Смесената комисия може да покани за
участие и представители на други национални
служби, както и служби от други страни – членки
на Европейския съюз, които са заинтересовани
от постигане целите на Договора.
Член 10
Изменение на Договора и Приложения
(1) По взаимно съгласие на Договарящите
държави по всяко време чрез отделно спора
зумение Договорът може да бъде променян.
(2) Към този Договор се прилага Приложе
ние, което определя сферата на компетентност
на службите по члeн 3, алинея 1, както и
централните служби по член 3, алинея 2 и е
неразделна част от Договора. Това Приложение
може да бъде изменяно чрез размяна на ноти.
Член 11
Прилагане на Договора
Министерството на труда и социалната
политика и Министерството на финансите на
Република България и Федералното министер
ство на финансите на Федерална република
Германия се задължават в срок от шест ме
сеца след влизането в сила на този Договор
да регламентират прилагането на Договора в
сферата на техните правомощия.
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Член 12
Регистрация на Договора
Веднага след влизането в сила на договора
Република България ще предприеме съответните
действия за регистрацията му в Секретариата
на Обединените нации съгласно член 102 от
Хартата на Обединените нации. След потвър
ждаване на регистрацията от Секретариата
на Обединените нации другата Договаряща
държава ще бъде информирана за направената
регистрация и получения от Обединените нации
регистрационен номер.
Член 13
Влизане в сила на Договора
(1) Този Договор подлежи на ратификация;
ратификационните документи ще бъдат разме
нени във възможно най-кратки срокове.
(2) Този Договор влиза в сила на първия
ден от третия месец, следващ размяната на
ратификационните документи.
Член 14
Прекратяване на Договора
Този Договор се сключва за неопределен
срок. Той може да бъде прекратен от всяка
една от Договарящите държави след писмено
уведомяване на другата Договаряща държава.
Прекратяването поражда действие три месеца
след постъпване на уведомяването при другата
Договаряща държава.
Сключен в София на 12 ноември 2008 г.
в два оригинала, всеки един на български и
немски език, при което всеки текст е в еднаква
степен обвързващ.
За Република България:
Емилия Масларова,
министър на труда и
социалната политика
Пламен Орешарски,
министър на финансите

За Федерална
република Германия:
Михаел Гайер,
посланик на
ФРГ в България

ПРИЛОЖЕНИЕ
към Договора между Република България и
Федерална република Германия относно сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална
сигурност от заетост и с нерегистрираната
заетост, както и при нелегална трансгранична
временна заетост
A) ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
І. Представяне на областта на компетенции
на финансовия контрол „Работа на черно“ на
управление „Митници“ в сферата на действие
на Федералното Министерство на финансите
на Федерална република Германия (съгласно
член 3, алинея 1 на Договора)
В член 3, алинея 1 от Договора между
Република България и Федерална република
Германия за сътрудничество в борбата с тран
сграничната злоупотреба при обезщетения и
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вноски за социална сигурност от заетост и с
нерегистрираната заетост, както и при нелегална
трансгранична временна заетост е указано, че
от страна на Република България и от страна
на Федерална република Германия Договорът
засяга тези органи в сферата на българските
Министерство на труда и социалната политика
и Министерство на финансите, както и съответ
ните органи в сферата на Федералното Минис
терство на финансите, в чиято компетентност
попадат описаните в член 1, алинея 1 задачи.
Описаните в член 1, алинея 1 задачи обхва
щат борбата с трансграничната злоупотреба при
обезщетения и вноски за социална сигурност от
заетост и с нерегистрираната заетост, както и
при нелегална трансгранична временна заетост.
В тази връзка последният абзац от уводната
част указва, че за тези задачи съществуват
различни национални дефиниции и подходи.
Във Федерална република Германия тези
задачи се определят като борба срещу „ра
ботата на черно“ и нелегалната заетост и се
обхващат от Закона за борба с работата на
черно и нелегална заетост (Закон за борба с
работата на черно).
Според параграф 1, алинея 2 на Закона за
борба с работата на черно „работа на черно“
упражнява този, който извършва услуги или
работа, или допуска те да бъдат извършени,
като същевременно:
1. въз основа на извършвани услуги или
работа не изпълнява правните си задължения
в областта на социалната сигурност като рабо
тодател, предприемач или самоосигуряващо се
лице за регистрация, вноски или обявяване на
възнаграждението (неправомерно неизплащане
на социално-осигурителните вноски);
2. въз основа на извършвани услуги или
работа не изпълнява данъчните си задължения
(укриване на данъци);
3. въз основа на извършвани услуги или ра
бота като получател на социални обезщетения
не изпълнява задълженията си да уведомява
институцията, която ги отпуска (злоупотреба
с обезщетения);
4. като предоставящ услуги или работа не
изпълнява произтичащите му от това задълже
ния за обявяване началото на самостоятелната
дейност на вече съществуващ занаят или не
е придобил необходимата служебна карта за
пътуване (занаятчийско-правни нарушения);
5. като предоставящ услуги или работа, който
упражнява самостоятелна дейност в рамките
на вече съществуващ занаят, без да е вписан в
Регистъра на занаятите (занаятчийско-правни
нарушения).
Оказване на помощ от страна на членове
на семействата или партньори, както и под
формата на помощ от съседи, услуги или
самопомощ, остават допустими в случай, че
услугите или работата не са последователно
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насочени към печалба. Под „извършване на
услуги или работа“ се разбира както упраж
няваните дейности от наети лица, така и от
самостоятелните предприемачи.
„Работа на черно“ в Германия по принцип
върви заедно с „нелегална заетост“, която
обаче по този начин не е изрично дефинирана
в Закона за борба с работата на черно. Като
„нелегална заетост“ се определя заетостта,
която е в нарушение на правните разпоредби,
свързани с пазара на труда, както и с правните
разпоредби, касаещи чужденците:
1. Нелегална заетост на чужденци
Нелегалната заетост на чужденци е заетост
на чужденци без необходимото разрешение за
престой и работа, както и заетостта на същите
при неизгодни условия на труд в сравнение със
сравними позиции, предлагани на германските
работници.
2. Нелегално предоставяне на работници
Нелегално предоставяне на работници е не
легално преотстъпване на служители на трети
лица. Принципно за такова преотстъпване на
работници задължително е необходимо официал
но разрешение, забранено е обаче преотстъпване
на работници на фирми в строителния бранш.
3. Нарушения на Закона за изпращане на
работници
Нарушения на Закона за изпращане на ра
ботници са налице включително и в случаите,
когато при работа в сферата на строителството
не са спазени условията на труда, като мини
мална заплата, отпуск или вноски в Касата за
отпуск, регламентирани в Закона.
Отговорностите и компетенциите на Фе
дералното Министерство на финансите на
Федерална република Германия за борба с
работата на черно и нелегалната заетост са на
федерално ниво.
В сферата на Федералното Министерство на
финансите на Федерална република Германия
компетенциите за борба с работата на черно
и нелегалната заетост попадат в компетент
ност на службите на управление „Митници“.
За изпълнение на тези задачи в управление
„Митници“ е институционализирана специали
зираната група „Финансов контрол за работата
на черно“. Служителите на специализираната
група „Финансов контрол за работата на чер
но“ извършват проверки и могат да откриват
наказателни процедури.
Според параграф 2, алинея 1 на Закона за
работата на черно службите на управление
„Митници“ извършват следните независими от
конкретни съмнения проверки:
1. Проверка за изпълнение на произтича
щите за работодателя задължения за регис
трация, свързани с извършване на услуги или
работа – параграф 28а от Четвърти раздел на
Социалния кодекс:
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Службите на управление „Митници“ прове
ряват спазването на задълженията от страна на
работодателя за обявяване в съответните служби
на вноските за социална сигурност на заетите,
подлежащи на задължително осигуряване. Про
верката цели гарантиране на регистрацията на
работника в службите за социална сигурност.
2. Проверка за неправомерно ползване на
социални обезщетения съгласно Втори и Трети
раздел на Социалния кодекс или на обезщете
ния съгласно Закона за временна заетост на
възрастни:
Доколкото това е съществено за получава
нето на социални обезщетения, службите на
управление „Митници“ проверяват правилното,
пълно и навременно информиране на носите
лите на социални обезщетения за извършени
услуги или работа.
Социални обезщетения съгласно Трети
раздел на Социалния кодекс, които подлежат
на проверка за неправомерното изплащане,
са в частност обезщетения за безработица.
Социалните обезщетения съгласно Втори раз
дел на Социалния кодекс обхващат най-вече
така наречените обезщетения за безработни
II, които са предназначени за гарантиране на
минимален жизнен стандарт на трудоспособни
социално слаби лица.
3. Проверка за удостоверяване на данните,
подадени от работодателя, които имат значе
ние за социалните обезщетения съгласно Трети
раздел на Социалния кодекс:
Безработните продължават да получават
обезщетения за безработица и в случаите, ко
гато лицето работи под 15 часа седмично. В
този случай работодателят е длъжен да издаде
удостоверение за допълнителен доход. При
приключване на трудовите правоотношения
работодателят е длъжен да издаде работно
удостоверение, в което да бъдат вписани всички
факти, свързани с трудовите правоотношения,
и които са съществени във връзка с вземане
на решения за изплащане на социални обез
щетения. Службите на управление „Митници“
проверяват именно изпълнението на това за
дължение от страна на работодателя.
4. Проверка за спазване на параграф 284,
алинея 1 на Трети раздел от Социалния кодекс
или параграф 4, алинея 3, изречение 1 от За
кона за пребиваване и дали не са или са били
заети при по-неизгодни условия, сравнени с
условията за наемане на германски работници
в сходни професии или в противоречие с пара
граф 4, алинея 3, изречения 1 и 2 от Закона за
пребиваване са или са били натоварени срещу
заплащане с услуги или работа.
Службите на управление „Митници“ про
веряват:
а) за наличието на необходимите за из
вършването на занаят от страна на чужденци
разрешения за престой или разрешение за
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работа, както и на същите условия на труда,
при които чужденците се наемат за работа, в
сравнение с германски работници и
б) дали чужденец от трета страна се наема
за работа или услуга срещу заплащане, без
необходимото за извършването на занаят от
страна на чужденеца разрешение за престой.
5. Проверка за спазване на трудовите условия
съгласно Закона за изпращане на работници
В сферата на строителството службите на
управление „Митници“ проверяват включително
и спазването на минималното заплащане съ
гласно съществуващата тарифа, навременното
изплащане на възнагражденията, условията за
отпуск, както и вноските в Касата за отпуски.
Също така на проверка подлежи и задължението
на работодателите-чужденци за регистрация на
наетите от тях в Германия работници.
По-нататък, съгласно параграф 2, алинея 1 от
Закона за борба с работа на черно и нелегалната
заетост, службите на управление „Митници“, в
изпълнение на задължението си за съобщаване
на финансовите служби на федералните провин
ции, проверяват, дали съществуват основания
за това, че лица, които са длъжни да плащат
данъци, не за изпълнили произтичащите за
тях данъчни задължения от извършването на
услуги и занаятчийски дейности.
В заключение, службите на управление
„Митници“ проверяват спазването на параграф
18h, алинея 7 на Четвърти раздел на Социалния
кодекс, дали работещият при постъпване на
работа представя на работодателя социалноосигурителната си книжка и дали заетите в
определени отрасли на икономиката работещи
се подчиняват на задължението да носят соци
ално-осигурителната си книжка. Социално-оси
гурителната книжка е документ, удостоверяващ
регистрацията към социалното осигуряване.
За проверките съгласно параграф 2, алинея 1
от Закона за работа на черно на Службите от
управление „Митници“ се оказва помощ от:
1. Финансовите служби на отделните феде
рални провинции,
2. Федералната агенция за заетост,
3. Служби за събиране на социално-осигу
рителни вноски,
4. Носители на пенсионни застраховки,
5. Носители на застраховки „Злополука“,
6. Носители на социални помощи,
7. Съответните емигрантски служби,
8. Службите, упоменати в параграф 71, али
неи 1 до 3 на Закона за пребиваване (Служби
за чужденци, чужди представителства, Феде
ралната полиция),
9. Съответните служби за Защита на труда
на отделните провинции,
10. По молба в отделни случаи Полицейските
служби на отделните провинции,
11. Компетентните според правната уредба
на отделните провинции институции, свързани
с преследване и наказване на административни
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нарушения в сферата на промишлеността и
занаятите съгласно Закона за борба с работата
на черно и
12. Федералната служба за превозване на
стоки.
Службите на управление „Митници“ и
подпомагащите ги институции са длъжни да
обменят информация помежду си, свързана
с извършените проверки, вкл. и резултати от
проверка, свързани с данни за конкретни лица,
доколкото тази информация е необходима на
службите и институциите за изпълнение на
техните задачи.
II. Централни служби съгласно член 3,
алинея 2 от Договора
Следната централна служба в сферата на
Федералното Министерство на финансите на
Федерална република Германия носи главната
отговорност за сътрудничеството в рамките на
Договора:
Bundesfinanzdirektion West
Abteilung Zentrale Facheinheit
Wörthstraße 1-3
50668 Köln
Tel.: 0221 37993-100
Fax: 0221 37993-701
Б) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
І. Представяне на областта от компетенции
на Националната агенция за приходите към
Министерството на финансите на Република
България по смисъла на член 3, алинея 1 от
Договора
В член 3, алинея 1 на Договора между
Република България и Федерална република
Германия относно сътрудничество в борбата с
трансграничната злоупотреба при обезщетения
и вноски за социална сигурност от заетост и
с нерегистрираната заетост, както и при не
легална трансгранична заетост е указано, че
от страна на Република България и от страна
на Федерална република Германия Договорът
засяга тези органи в сферата от компетенции
на българските Министерство на труда и со
циалната политика и Министерство на финан
сите, както и съответните органи в сферата от
компетенции на Федералното Министерство
на финансите, които отговарят за описаните в
член 1, алинея 1 задачи.
Описаните в член 1, алинея 1 задачи са свър
зани с борбата с трансграничната злоупотреба
при обезщетения и вноски за социална сигур
ност и с нерегистрираната заетост, както и при
нелегална трансгранична заетост. Последният
абзац на уводната част обръща внимание на
това, че за тези задачи съществуват различни
национални подходи и дефиниции.
Със Закона за Националната агенция за
приходите е създадена Национална агенция
за приходите като подчинен на министъра
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на финансите специализиран държавен орган
за установяване, обезпечаване и събиране на
публични вземания.
Функциите и правомощията на агенцията
във връзка с предмета на настоящия договор
са (член 3 от Закона за НАП):
1. да установява по основание и по размер
публичните вземания за данъци и задължителни
осигурителни вноски;
2. да обезпечава и събира принудително
публичните вземания по т. 1;
3. да събира доброволните плащания на
публичните вземания по т. 1;
4. да установява административни наруше
ния и да налага административни наказания
по данъчните закони, както и по законите,
регламентиращи задължителните осигурителни
вноски;
5. да води регистър на лицата, подлежащи на
регистрация по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, както и за лицата, които
работят по трудово правоотношение, да създава
и да поддържа бази данни за тях, необходими
за осъществяване на дейността є и за нуждите
на задължителното социално осигуряване, на
Министерството на финансите и на общините.
Производствата по установяване на задълже
нията за данъци и задължителни осигурителни
вноски, както и по обезпечаване и събиране на
публичните вземания се уреждат с Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
Органите по приходите на агенцията осъ
ществяват данъчно-осигурителен контрол чрез
извършване на ревизии и проверки. Ревизията
е съвкупност от действия на органите по при
ходите, насочени към установяване на задъл
жения за данъци и задължителни осигурителни
вноски. Проверката е съвкупност от действия
на органите по приходите относно спазването
на данъчното и осигурителното законодател
ство и за установяване на определени факти и
обстоятелства от значение за задълженията за
данъци и задължителни осигурителни вноски.
Агенцията установява задълженията за внос
ки за фонд „Гарантирани вземания на работни
ците и служителите“ по Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя.
При извършване на проверки и ревизии
органите по приходите следят за спазване на
произтичащото от член 5, алинея 4 от Коде
кса за социално осигуряване задължение на
осигурителите, самоосигуряващите се лица и
работодателите да представят в Националната
агенция за приходите данни за осигурителния
доход, задължителните вноски и облагаемия
доход по Закона за данъците върху доходите
на физическите лица – поотделно за всяко
лице, подлежащо на осигуряване, както и
общо за сумите за задължителните вноски и
данъци по Закона за данъците върху доходите
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на физическите лица. Несъответствията между
декларираните и действителните данни се ус
тановяват чрез осъществяването на контролна
дейност – ревизии и проверки.
Националната агенция за приходите под
държа регистър на задължените лица и лицата,
които работят по трудово правоотношение.
Регистрацията на трудовите договори в Наци
оналната агенция за приходите се осъществява
на основание разпоредбите на Наредба № 5 от
29 декември 2002 г. Съгласно член 1, алинея
1 от наредбата работодателите са длъжни да
уведомяват компетентната териториална ди
рекция на Националната агенция за приходите
за сключване, изменение или прекратяване на
трудовите договори.
Националната агенция за приходите пре
доставя на контролните органи по член 399
от Кодекса на труда необходимата данъчна и
осигурителна информация за целите на контро
ла по спазване на трудовото законодателство.
В България цялостният контрол за спазване
на трудовото законодателство във всички от
расли и дейности се осъществява от Изпълни
телната агенция „Главна инспекция по труда“
към министъра на труда и социалната политика
(член 399 от Кодекса на труда).
ІІ. Представяне на областта от компетенции
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ към министъра на труда и социалната
политика на Република България по смисъла
на член 3, алинея 1 от Договора
Изпълнителната агенция „Главна инспекция
по труда“ към министъра на труда и социалната
политика е държавен орган, който извършва
инспектиране по труда, като:
1. осъществява цялостен контрол по спаз
ването на трудовото законодателство за осигу
ряване на здравословни и безопасни условия
на труд и по осъществяване на трудовите
правоотношения;
2. осъществява специализиран контрол по
спазването на Закона за насърчаване на зае
тостта и другите нормативни актове в областта
на заетостта и безработицата, в които това
изрично е предвидено;
3. дава сведения и технически съвети на ра
ботодателите и работещите по най-ефективните
методи за спазване на трудовото законодателство
и по прилагането на Закона за насърчаване
на заетостта;
4. уведомява компетентните органи за уста
новени празноти и недостатъци в действащото
трудово законодателство и в нормативната
уредба на контрола по трудовата заетост.
Главната инспекция по труда реализира
своите функции въз основа на дадените є пра
вомощия в Кодекса на труда, Закона за здра
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вословни и безопасни условия на труд, Закона
за насърчаване на заетостта и Устройствения
правилник на Агенцията.
В контекста на своите правомощия Из
пълнителната агенция „Главна инспекция по
труда“ се явява органът, който непосредствено
подпомага министъра на труда и социалната
политика при разработването, координирането
и провеждането на държавната политика в
областта на осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд и насърчаване на
заетост.
Основната част от дейността на Агенцията
се реализира планирано. Непланирани дейности
се изпълняват в случаите, които не могат да
бъдат предвидени предварително и при които
се изисква намесата на инспектори по труда,
като проверки по жалби, участие в разследване
на трудови злополуки и други. Целта е при
наличните ресурси на Агенцията да се осигури
такава ефективност от инспекционната дейност,
която да отговаря най-добре на очакванията на
обществото за защита на неговите интереси.
Агенцията упражнява дванадесет разре
шителни, регистрационни и съгласувателни
режима, една част от които изпълнява соци
ално-защитни функции.
Агенцията подпомага дейността на тристран
ните съвети по условия на труда на национално,
браншово и регионално ниво, както и дейността
на комитетите/групите по условия на труд в
предприятията.
Представители на Агенцията участват в ра
ботата на Националния съвет за насърчаване
на заетостта, както и в регионалните комисии
по заетостта и в Националния съвет за коор
диниране на политиките и програмите за на
маляване на бедността и социалната изолация.
Политиката на Агенцията е насочена към
превенция, публичност на дейността, развитие
на интегрираното инспектиране върху труда, в
т.ч. по спазване на Закона за насърчаване на
заетостта, сътрудничество с други държавни
администрации, неправителствени организации,
национално представителните синдикални и
други организации.
ІІІ. Представяне на областта от компетенции на Националния осигурителен институт
на Република България по смисъла на член 4,
алинея 2 и член 1 от Договора:
На основание член 33, алинея 2 от Коде
кса за социално осигуряване Националният
осигурителен институт управлява държавното
обществено осигуряване в Република България.
Държавното обществено осигуряване пре
доставя обезщетения, помощи и пенсии при
временна неработоспособност, инвалидност;
майчинство; безработица, старост и смърт.
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В рамките на компетентността си и на
основание член 33, алинея 3 от Кодекса за
социално осигуряване Националният осигури
телен институт:
1. изпълнява бюджета на държавното об
ществено осигуряване;
2. установява и събира вземанията на дър
жавното обществено осигуряване от неправилно
извършени осигурителни разходи;
3. осъществява контрол по спазване на
осигурителното законодателство във връзка с
възложените му дейности;
4. организира дейността по установяване на
административни нарушения и административни
наказания;
5. извършва плащането на пенсии и обезще
тения за безработица и организира дейността
по другите осигурителни плащания;
6. събира информация и поддържа инфор
мационна система за осигурените лица, осигу
рителите и самоосигуряващите се лица;
7. осъществява дейност по подготовка и при
лагане на международни договори в областта
на държавното обществено осигуряване;
8. издава информационен бюлетин;
9. поддържа информационна система за ли
цата, които работят по трудово правоотношение;
10. сключва договори за предоставяне на
информация, информационни продукти за
обработване на информация и за дейности по
социалното осигуряване;
11. информацията, необходима за осъщест
вяване на функциите и правомощията на Наци
оналния осигурителен институт, се предоставя
безплатно от съответните държавни и общински
органи, включително всички данни от ЕСГРА
ОН и от Националния статистически институт.
ІV. Представяне на областта от компетенции
на Националната здравноосигурителна каса на
Република България по смисъла на член 4,
алинея 2 и член 1 от Договора:
На основание член 3, алинея 1 от Закона
за здравното осигуряване Националната здрав
ноосигурителна каса осъществява функциите
по управление и разходване на средствата за
задължително здравно осигуряване за здравни
дейности.
Задължителното здравно осигуряване пре
доставя основен пакет от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса.
В рамките на компетентността си и съгласно
Правилника за устройството и дейността на
Националната здравноосигурителна каса тя
осъществява следните основни дейности:
1. Осъществяване на задължителното здравно
осигуряване;
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2. Изграждане и развитие на административ
на структура за осъществяване на дейностите
по задължителното здравно осигуряване;
3. Участие в преговорите и подписването на
Националния рамков договор (НРД) заедно с
представителите на съсловните организации на
лекарите и стоматолозите;
4. Гарантиране за осигурените чрез НРД
лица на:
а) основния пакет здравни дейности;
б) достъпност и равнопоставеност при по
лучаването на медицинска помощ;
в) пълно или частично заплащане на лекар
ствените средства по списъците в НРД;
5. Анализи и предложения за вида и обема
медицинска помощ по видове медицински
дейности и стойността им;
6. Изготвяне на оценка на приходите и раз
ходите на НЗОК по задължителното здравно
осигуряване;
7. Разработване на проект на годишен бю
джет на НЗОК и отчет за изпълнението му;
8. Разработване на модели за заплащане на
изпълнителите на медицинска помощ;
9. Сключване на договори за заплащане на
лекарствени средства и консумативи с произ
водители, доставчици и аптеки по списъци на
лекарствени средства, утвърдени в НРД;
10. Изграждане, развитие и управляване на
национална информационна система за нуждите
на задължителното здравно осигуряване;
11. Осъществяване на международна дейност
на основата на двустранно и многостранно
сътрудничество и администрира проекти, по
които НЗОК е страна;
12. Системно информиране на осигурените
лица за мерките по опазване и укрепване на
здравето им;
13. Осъществяване на медицински и фи
нансов контрол по задължителното здравно
осигуряване;
14. Компетентна институция и орган за
връзка, съгласно Регламент (ЕИО) № 14084/71
на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на
схеми за социална сигурност на заети лица,
самостоятелно заети лица и членове на тех
ните семейства, които се движат в рамките
на Общността и Регламент (ЕИО) № 574/72
за определяне на реда за прилагане на Регла
мент (ЕИО) № 14084/71 на Съвета от 14 юни
1971 г. за прилагането на схеми за социална
сигурност на заети лица, самостоятелно заети
лица и членове на техните семейства, които
се движат в рамките на Общността.
V. Централни служби съгласно член 3, алинея 2 на Договора
Следните централни служби от компетен
циите на Министерство на труда и социалната
политика и на Министерство на финансите са
основно компетентни за сътрудничеството в
рамките на Договора:
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1. Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ към министъра на труда и социалната
политика на Република България
Централно управление – бул. „Княз Ал. Дон
дуков“ 3, София 1000
Тел. +359 2 8101 766
Веселин Веселинов
+359 2 980 27 49
Ирена Димитрова
Факс +359 2 9870827
2. Националната агенция за приходите към
Министерство на финансите на Република
България
Централно управление – бул. „Княз Ал. Дон
дуков“ 52, София 1000
Факс +359 2 9859 3290
Тел.: +359 2 9859 3561
Бояна Миланова
		
Димитър Бойчев
5758

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Румъния за трансгранично
полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси
(Одобрено с Решение № 26 от 21 януари 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от 16 юни
2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Румъния, наричани по-на
татък „страните“,
водени от желанието да засилят двустран
ните отношения и да задълбочат полицейското
сътрудничество по наказателноправни въпроси,
с оглед присъединяването им към Шенген
ското пространство,
отчитайки важността на полицейското сът
рудничество по наказателноправни въпроси
за защитата на националната сигурност и
обществения ред,
водени от желанието да противодействат
ефективно на нелегалната миграция, контра
бандата и трафика на хора и други форми на
трансгранична престъпност,
в стремежа си да улеснят прeзграничното
придвижване,
вземайки предвид разпоредбите на Кон
венцията за прилагане на Споразумението от
Шенген от 14 юни 1985 г. между правител
ствата на държавите от Икономическия съюз
Бенелюкс, Федерална република Германия и
Френската република за постепенно премахване
на контрола по техните общи граници, наричана
по-нататък „Шенгенската конвенция“, както
и националните законодателства на страните,
се споразумяха за следното:
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Раздел I
ЦЕЛИ И ДЕФИНИЦИИ
Член 1
Цел на споразумението и връзка с други
договорености
(1) Целта на това споразумение е укрепва
не на сътрудничеството между страните при
предотвратяване на заплахите за обществения
ред и сигурността и в борбата с престъпността.
(2) Разпоредбите на това споразумение не
засягат задължението за информиране на ком
петентния орган по реда за осъществяване на
международното полицейско сътрудничество.
Член 2
Дефиниции
За целите на това споразумение:
(1) „Органи“ са:
За българската страна:
– Главна дирекция „Криминална полиция“,
Главна дирекция „Охранителна полиция“, Главна
дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция
„Досъдебно производство“, Специализирана
дирекция „Оперативни технически операции“
на Министерството на вътрешните работи и
териториалните структури на Министерството
на вътрешните работи;
– Агенция „Митници“ към министъра на
финансите.
За румънската страна:
– Румънската полиция и Румънската гра
нична полиция към Министерството на адми
нистрацията и вътрешните работи;
– Националните митнически власти към
Министерството на обществените финанси.
(2) Централни органи за международно по
лицейско сътрудничество, наричани по-нататък
„централни органи“, са:
За българската страна:
– Дирекция „Международно оперативно по
лицейско сътрудничество“ на Министерството
на вътрешните работи.
За румънската страна:
– Центъра за международно полицейско
сътрудничество към Министерството на адми
нистрацията и вътрешните работи.
(3) „Гранични зони“ са:
В Република България:
– територията с дълбочина 30 км от линията
на държавната граница навътре в територията
на държавата.
В Румъния:
– територията с дълбочина 30 км от линията
на държавната граница навътре в територията
на държавата.
За гранични зони се считат и:
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– влакове, които се движат по железопътна
линия между държавната граница и първата
железопътна гара според железопътното раз
писание;
– кораби от гражданското корабоплаване,
които се движат между държавната граница и
първото място на акостиране.
Раздел II
ОБЩИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 3
Общи мерки за сътрудничество
В рамките на своите компетенции органи
те на страните могат да предприемат всички
необходими мерки за укрепване на сътрудни
чеството, както следва:
(1) Усъвършенстване на информационния
обмен и развиване на комуникационните
средства чрез:
1. обмен на информация по конкретни случаи;
2. обмен на информация с цел противодей
ствие на заплахите за обществения ред и сигур
ността с оглед своевременното предприемане
на необходимите действия;
3. обмен на информация относно събития,
които по преценка на предоставящия информа
цията орган биха могли да окажат въздействие
на територията на държавата на другата страна;
4. създаване и използване на радиовръзка, до
въвеждането в експлоатация на оборудване за
единна радиосистема по европейски стандарти
и честоти, чрез размяна на радиоустройства с
цел подобряване на начините за комуникация,
особено на радиотрафика по границите; техни
ческите решения в областта на комуникациите,
необходими за подобряване и улесняване на
трансграничното сътрудничество, се уговарят
допълнително от компетентните органи.
(2) Провеждане на дейности и разследване
на престъпления и борба със заплахите за об
ществения ред и сигурността чрез:
1. съвместно планиране на дейностите на
служителите в граничните зони;
2. при необходимост създаване на общи
центрове за ръководене изпълнението на
действията;
3. при необходимост създаване на съвместни
екипи за разследване съгласно разпоредбите
на Конвенцията, съставена от Съвета в съот
ветствие с чл. 34 от Договора за Европейския
съюз, за взаимопомощ по наказателноправни
въпроси между държавите – членки на Европей
ския съюз, приета на 29 май 2000 г. в Брюксел;
4. планиране и осъществяване на съвместни
програми за предотвратяване и противодействие
на престъпността;
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5. редовно и при необходимост организи
ране на срещи с цел проверка качеството на
сътрудничеството, обсъждане на нови стратегии
за провеждане на съвместни дейности, планове
за преследване и патрулиране, обмен на ста
тистически данни и координиране на работни
програми;
6. осъществяване на съвместни обучения в
съответните институции;
7. отправяне на покана към представители
на органите на другата страна за участие като
наблюдатели в дейности от особена важност;
8. постоянен/ежедневен обмен на инфор
мационни бюлетини, статистики, анализи на
престъпността между териториалните структури
на компетентните органи на страните.
Член 4
Сътрудничество в областта на обучението и
квалификацията
Страните си сътрудничат в областта на
обучението и квалификацията на служителите
на органите, по-специално чрез: определяне на
лица за контакт, провеждане на консултации,
планиране и провеждане на съвместни срещи,
с оглед определяне на общи действия по обу
чението и квалификацията на служителите във
връзка с прилагането на това споразумение.
Член 5
Действия на служителите на органите на
страните, извършвани под ръководството на
органите на страната, на чиято територия се
извършват
(1) В случай на спешна необходимост слу
жителите на компетентните органи могат по
изключение да бъдат поставени под ръковод
ството на компетентните органи на другата
страна с цел предотвратяване на заплахите за
обществения ред и сигурността, както и за борба
с престъпността с оглед осигуряване изпълне
нието на правомощията им, включително тези,
свързани с упражняване на държавна власт.
(2) Спешна необходимост по ал. 1 е налице
тогава, когато мерките, които предстои да бъдат
предприети, биха били неуспешни, сериозно
застрашени или значително възпрепятствани
при липсата на съвместни действия.
(3) Служителите по ал. 1 имат право да
действат като представители на държавна
власт само под ръководството и в присъствието
на компетентните служители на органите на
страната, на чиято държавна територия дейст
ват. В такъв случай те са длъжни да спазват
националното законодателство на държавата,
на чиято територия действат. Отговорността
за съответните действия се поема от страната,
на чиято държавна територия се извършват.
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Член 6
Сътрудничество при поискване
(1) Органите на страните си предоставят
помощ при поискване в рамките на своите
компетенции чрез изпращане на молба по
стандартизиран образец, предвидена в Рамково
решение 2006/960/ПВР на Съвета.
(2) Органите на страните си предоставят по
мощ за целите на предотвратяването и разкрива
нето на престъпления, доколкото националното
им законодателство не предвижда молбата да е
отправена до органи на съдебната власт, както
и молбата или нейното изпълнение не включва
прилагането на принудителни мерки от страна
на замолената страна, по-специално при:
1. идентифициране на собственици и водачи
на моторни превозни средства, плавателните
съдове и въздухоплавателни средства;
2. установяване на постоянен и настоящ
адрес на лица;
3. проверка на разрешения за пребиваване;
4. проверка на документи за преминаване на
границата, документи за самоличност, свидетел
ства за управление на моторно превозно сред
ство, регистрационни свидетелства, транспортни
документи и актове за гражданско състояние;
5. установяване на идентичността на теле
фонни абонати и абонати на други телекомуни
кационни услуги, ако са обществено достъпни;
6. установяване на самоличността на лица;
7. проверка на произхода на стоки, например
оръжия, моторни превозни средства и плава
телни съдове, включително и запитвания за
проследяване на каналите за продажба;
8. предоставяне на информация от поли
цейските бази данни, както и информация от
официални бази данни, които са обществено
достъпни;
9. предоставяне на информация относно
наркотични вещества, оръжия и взривни веще
ства, както и информация относно подправка
на парични знаци и други ценни книжа;
10. предоставяне на информация относно
практическото изпълнение на мерките, свързани
с трансгранично наблюдение, трансгранично
преследване и контролирани доставки;
11. сравняване на следи от извършено прес
тъпление;
12. координиране и вземане на решение
относно първите мерки за преследване;
13. предоставяне на информация относно
нелегална миграция и трафик на хора.
(3) Ако замоленият орган не е компетентен
да разгледа молбата, той я препраща на ком
петентния орган. Същото важи и когато ком
петентният орган е орган на съдебната власт.
Замоленият орган информира молещия орган
за препращането на молбата, а компетентният
да разгледа молбата орган предоставя отговора
директно на молещия орган.
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(4) Молбите на органите по реда на ал. 1
и 2 се изпращат чрез централните органи на
страните. Без да се засяга разпоредбата на
ал. 1, молби, различни от тези по ал. 2, могат
да бъдат изпращани и изпълнявани директно
от компетентните органи, ако:
1. трансграничният информационен обмен
касае нарушения, извършени или разследвани
в граничните зони, или
2. е наложително директно сътрудничество
в случаи, когато обстоятелствата, при които
е извършено деянието, или връзките между
лицата, имащи отношения към разследваното
деяние, налагат това и съответните централни
органи на страните са се съгласили за това.
Раздел III
СПЕЦИАЛНИ ФОРМИ НА СЪТРУД
НИЧЕСТВО
Член 7
Трансгранично наблюдение
(1) Служителите на органите на едната
страна, които в хода на разследване наблю
дават в своята страна предполагаем участник
в престъпление, за което може да се поиска
екстрадиция, или лице, за което съществуват
сериозни основания да се приеме, че ще до
принесе за установяване на самоличността
или местонахождението на такъв участник,
получават разрешение да продължат наблю
дението си на територията на държавата на
другата страна, когато последната е допуснала
трансгранично наблюдение в отговор на молба
за правна помощ, изпратена предварително.
(2) Молбата за правна помощ се подава по
стандартизиран образец, договорена от ком
петентните органи и подадена от централните
органи.
(3) Молбата за правна помощ се подава до
Върховната касационна прокуратура на Репуб
лика България и Прокуратурата при Висшия
касационен съд в Румъния. Молбата включва
цялата релевантна информация по случая. Съ
гласието, дадено от компетентните органи на
страните, може да е придружено от условия.
(4) При поискване наблюдението може да се
повери на служителите на органите на страна
та, на чиято държавна територия се извършва
наблюдението.
(5) По време на осъществяване на транс
гранично наблюдение служителите на едната
страна могат да осъществяват наблюдението на
територията на държавата на другата страна,
като общата държавна граница на страните
може да бъде пресечена извън граничните
пунктове, както и извън работното им време.
(6) В случай на неотложно трансгранично
наблюдение на лице, за което се предполага,
че е извършило някое от престъпленията, по
сочени в ал. 8, се спазват следните условия:
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1. Върховната касационна прокуратура на
Република България и Прокуратурата при
Висшия касационен съд в Румъния, както и
компетентните органи на замолената страна,
посочени в списъка по чл. 23, ал. 2 от това
споразумение, трябва незабавно по време на
наблюдението да бъдат уведомени за пресича
нето на границата;
2. незабавно се подава молба за правна
помощ по реда на ал. 3, придружена с мотиви,
които обосновават пресичането на границата
без предварително разрешение.
Наблюдението се прекратява незабавно,
ако страната, на чиято държавна територия
се провежда то, поиска това след уведомлени
ето по т. 1 или молбата по т. 2, или ако не е
получено разрешение в срок от пет часа след
пресичане на границата.
(7) Наблюдението по ал. 1 и 6 се осъщест
вява само при следните общи условия:
1. служителите, които извършват наблюде
нието, трябва да спазват разпоредбите на този
член и законодателството на страната, на чиято
държавна територия действат; те трябва да из
пълняват указанията на компетентните органи
на страната, на чиято територия се извършва
наблюдението;
2. с изключение на случаите по ал. 6 в хода
на наблюдението служителите носят документ,
който удостоверява, че е дадено разрешение;
3. служителите, които извършват наблюде
нието, по всяко време трябва да бъдат в състо
яние да представят доказателство, че действат
в служебно качество; органите на страните
взаимно си предоставят информация относно
вида на съответните документи;
4. служителите, които извършват наблюде
нието, могат да носят служебното си оръжие
в хода на наблюдението, освен ако замоле
ният орган по ал. 3 изрично е решил друго;
използването на оръжието е разрешено само
при законна самоотбрана;
5. забранено е влизането в частни жилища
и в места, до които няма обществен достъп;
6. ако за осъществяване на трансграничното
наблюдение са нужни технически средства, те
могат да бъдат използвани само ако е допус
тимо от националното законодателство на за
молената страна; техническите средства, които
ще се използват, трябва да бъдат посочени в
молбата, изпратена по реда на ал. 3;
7. служителите, които извършват наблюде
нието, нямат право да задържат и разпитват
наблюдаваното лице;
8. всички действия трябва да бъдат докла
двани на органите на страната, на чиято дър
жавна територия е извършено наблюдението; от
служителите, които извършват наблюдението,
може да бъде поискано да се явят лично, за да
изяснят обстоятелствата във връзка с извърш
ваното наблюдение;
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9. когато бъдат замолени от органите на
страната, на чиято държавна територия е било
извършено наблюдението, органите на страната,
изпратила наблюдаващите служители, съдейст
ват на разследването, резултат от наблюдени
ето, в което са участвали, включително и на
съдебното производство.
(8) Наблюдението по ал. 6 може да се
осъществява само във връзка с някое от
престъпленията, посочени в чл. 40, ал. 7 от
Шенгенската конвенция; участие в престъпни
организации по смисъла на Съвместно действие
от 21 декември 1998 г., прието от Съвета на
основание член К.3 от Договора за Европейския
съюз, относно инкриминирането на участието
в престъпна организация в държавите – членки
на Европейския съюз (98/733/ПВР); терорис
тични престъпления, предвидени в Рамковото
решение на Съвета 2002/475/ПВР от 13 юни
2002 г. относно борбата срещу тероризма.
Член 8
Трансгранично преследване
(1) Служителите на органите на една от
страните, които в своята държава преследват
лице, което е заловено на местопрестъплението
и е извършило или участвало в извършването на
престъпление, за което се предвижда издаване
на Европейска заповед за арест, имат право
да продължат без предварително разрешение
и без ограничения във времето преследването
на територията на държавата на другата стра
на, когато поради спешни обстоятелства не е
възможно компетентните органи на другата
страна да бъдат предварително уведомени за
влизането на нейната държавна територия по
един от начините, посочени в ал. 2, или когато
тези компетентни органи не са успели да се
явят своевременно на място, за да продължат
преследването. Същата процедура се прилага
и в случаите, когато преследваното лице е из
бягало от място за задържане или по време на
излежаване на наказание лишаване от свобода.
(2) Уведомлението по ал. 1 се извършва по
сигурен път, по един от следните начини:
1. телефонни, радио-, телексни и други преки
комуникационни линии в граничните райони;
2. чрез служители за свръзка, които са обо
рудвани със съответната радиокомуникационна
техника;
3. чрез общи връзки на полицейските и
митническите служби, които действат в същите
райони;
4. чрез стандартизирани съвместими кому
никационни системи.
(3) Служителите, които извършват преслед
ването, се свързват с компетентните органи
на страната, на чиято държавна територия се
извършва преследването, най-късно в момента
на преминаване на границата. Преследването
се прекратява, когато страната, на чиято дър
жавна територия то се извършва, поиска това.
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(4) По молба на служителите, които из
вършват преследването, местните компетентни
органи задържат преследваното лице, включи
телно и с цел установяване на самоличността
му, съгласно националното законодателство
на страната, на чиято държавна територия се
извършва преследването.
(5) В случаите, когато не е отправено искане
за прекратяване на преследването и местните
компетентни органи не успеят да се намесят
своевременно, служителите, които извършват
преследването, могат да задържат преследваното
лице до установяване на неговата самоличност
или задържането му от органите на страната,
на чиято държавна територия се извършва
преследването.
(6) В случай на задържане на лице от
компетентните органи в резултат на действия
по ал. 5 независимо от неговото гражданство
лицето може да бъде задържано за разпит,
като се прилагат съответните разпоредби на
националното законодателство. Когато лице
то не е гражданин на държавата на страната,
на чиято държавна територия е задържано,
то се освобождава най-късно шест часа след
задържането, като не се броят часовете между
полунощ и девет часа сутринта, освен в случа
ите, когато местните компетентни органи са
получили предварително искане за временно
задържане с цел екстрадиция независимо от
нейната форма.
(7) Трансграничното преследване се извърш
ва само при следните общи условия:
1. служителите, които извършват преследва
нето, трябва да спазват разпоредбите на този
член и законодателството на страната, на чиято
държавна територия действат; те трябва да из
пълняват указанията на компетентните органи
на страната, на чиято държавна територия се
извършва преследването;
2. преследването се извършва единствено
по сухопътните граници;
3. забранено е влизането в частни жилища
и в места, до които няма обществен достъп;
4. служителите, които извършват преследва
нето, трябва да бъдат лесно разпознаваеми по
тяхната униформа или чрез отличителна лента,
или чрез специално оборудване на колите;
забранено е използването на цивилно облекло
едновременно с използването на необозна
чени превозни средства; служителите, които
извършват преследването, трябва във всеки
един момент да са в състояние да докажат, че
действат в служебно качество;
5. служителите, които извършват преслед
ването, могат да носят служебно оръжие;
използването на оръжието е разрешено само
при законна самоотбрана;
6. преследваното лице, което е задържано в
съответствие с ал. 5, за целите на явяването му
пред компетентните органи може единствено
да бъде обискирано; белезници могат да се из
ползват при прехвърляне на задържаното лице;
личните вещи на лицето могат да бъдат иззети;
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7. служителите, които извършват преслед
ването, са длъжни да се явят лично пред
компетентните органи на страната, на чиято
държавна територия е извършено преследването,
и да докладват за фактите и обстоятелствата
по случая; по молба на тези органи служители,
извършили преследването, са длъжни да оста
нат на разположение до пълното изясняване
на обстоятелствата; това условие се прилага
дори и когато преследването не е довело до
задържане на преследваното лице;
8. когато бъдат замолени от органите на
страната, на чиято държавна територия е било
извършено преследването, органите на страната,
чиито служители са извършили преследването,
оказват съдействие на разследването, резултат
от преследването, в което са участвали, вклю
чително и на съдебното производство.
Раздел IV
СПЕЦИАЛНИ ФОРМИ НА ПОЛИЦЕЙСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРЕВАНТИВНИ
ЦЕЛИ
Член 9
Съвместни операции за предотвратяване на
заплахи за обществения ред и сигурността
(1) С цел засилване на сътрудничеството за
предотвратяване на заплахи за обществения ред
и сигурността органите на страните могат да
сформират съвместни патрули, съвместни групи
за контрол, оценка и наблюдение, както и да
извършват други съвместни операции.
(2) Посочените в ал. 1 съвместни операции
се извършват при спазване на законодателството
на страната, на чиято държавна територия се
извършват.
(3) Условията за извършване на съвместните
операции по ал. 1 се договарят между органите
на страните.
Член 10
Информационен обмен за предотвратяване
на заплахи за обществения ред и сигурността
Компетентните органи на страните могат
взаимно и без молба да обменят информация,
включително лични данни, в съответствие
със своите национални законодателства, ако
обстоятелствата дават основание да се счита,
че те могат да послужат за предотвратяване
на определени заплахи за обществения ред и
сигурност.
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лице. Мерките се осъществяват в съответствие
с националното законодателство на страната,
на чиято държавна територия се предприемат.
(2) Спешен случай по ал. 1 е налице, когато
при изчакване на служителите на органите на
страната, на чиято държавна територия е въз
никнала опасността, ще настъпят съответните
неблагоприятни последици.
(3) Служители, пресичащи границата, не
забавно уведомят компетентните органи на
другата страна. Компетентните органи на стра
ната, на чиято държавна територия е възник
нала опасността, потвърждават получаването
на уведомлението и предприемат незабавно
необходимите мерки за предотвратяването є,
като поемат ръководството на операцията.
Служителите, пресичащи границата, могат
да предприемат действия на територията на
държавата на другата страна само докато
компетентните органи на страната, на чиято
държавна територия е възникнала опасността,
предприемат необходимите мерки. Пресичащите
границата служители изпълняват указанията на
компетентните органи на страната, на чиято
държавна територия е възникнала опасността.
(4) Страната, на чиято държавна територия
се предприемат мерките по ал. 1, носи отговор
ност за мерките, предприети от служителите,
пресичащи границата.
Член 12
Оказване на помощ при големи събития, бедствия и сериозни произшествия
Органите на страните взаимно се под
помагат в съответствие с националното им
законодателство при масови мероприятия и
други големи събития, бедствия и сериозни
произшествия, като:
1. взаимно и своевременно се информи
рат за събития, които биха могли да окажат
въздействие на територията на държавата на
другата страна;
2. предприемат и координират необходи
мите мерки на своята територия при събития,
които биха могли да окажат въздействие на
територията на държавата на другата страна;
3. доколкото е възможно, изпращат експерти,
консултанти и доставят оборудване по искане
на страната, на чиято държавна територия е
възникнало събитието.

Член 11
Мерки в случай на непосредствена опасност

Член 13
Създаване на контролни пунктове при спешни
случаи

(1) В спешни случаи служителите на органите
на едната страна могат без предварителното
съгласие на другата страна да пресекат общата
граница с цел предприемане в граничната зона
на другата страна на временни мерки, необ
ходими за предотвратяване на непосредствена
опасност за живота или здравето на дадено

(1) Контролни пунктове на територията на
държавата на другата страна могат да бъдат
създавани временно при спешни случаи, ако
са изпълнени следните условия:
1. няма на разположение място на терито
рията на държавата на другата страна;
2. целта не е граничен контрол;
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3. основава се на обща полицейска инфор
мация и опит по отношение на възможните
заплахи за обществената сигурност с цел борба
с трансграничната престъпност;
4. получено е разрешение от компетентните
органи на другата страна.
(2) Контролните пунктове при спешни слу
чаи трябва да бъдат разположени възможно
най-близо до границата, но на не повече от 5
км от общата гранична линия, извън населе
ните места.
(3) Разрешението по ал. 1 може да бъде
придружено от условия. Мярката се преуста
новява при поискване от органа на страната,
на чиято държавна територия се изпълнява.
(4) Контролът се осъществява изключително
в съответствие с националното законодателство
на страната, заявила контрола, съгласно чл. 21
на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за
създаване на Кодекс на Общността за режима
на движение на лица през границите (Шенгенски
граничен кодекс). Служителите на органите на
двете страни присъстват в контролните пунктове
при спешни случаи.
Член 14
Сътрудничество в съвместни контактни
центрове
(1) С цел улесняване обмена на информа
ция органите на страните могат да използват
съвместните контактни центрове.
(2) В съвместните контактни центрове слу
жителите на органите на страните си сътрудни
чат в рамките на своята компетентност с цел
обмен на информация, анализ и изпращане
на допълнителни данни по въпроси, касаещи
областите на компетенции на властите в гра
ничните зони, както и оказване на съдействие
за координиране на сътрудничеството по това
споразумение.
(3) Сътрудничеството включва и подготовка
и извършване на съвместни дейности с цел
обратно връщане на граждани на трети страни
въз основа на сключени между страните спо
разумения в тази област.
(4) Служителите на съвместните контактни
центрове не участват пряко в провеждането
на оперативни мероприятия. Служителите,
работещи в съвместните контактни центрове,
са под административното и професионалното
ръководство на националните си органи.
(5) Служителите на съвместните контакт
ни центрове могат също така да извършват
и друга неоперативна дейност, по-специално,
като осъществяват връзки с обществеността
и подпомагат провеждането на обучение и
квалификация на служителите на органите на
страните.
(6) Подробностите относно мястото и ус
ловията за установяване на сътрудничество
чрез съвместни контактни центрове, начинът
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на сътрудничество и единното разпределение
на разходите ще се регламентират от отделни
споразумения, сключени между страните.
(7) Органите на едната страна могат да
участват в съвместни контактни центрове, под
държани от другата страна, съвместно с друга
съседна на двете страни държава, ако другата
страна и съседната държава се съгласят за това.
Подробностите за сътрудничеството и прера
зпределението на разходите се регламентират
между заинтересованите страни.
Раздел V
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 15
Защита на личните данни
Взаимното предоставяне на лични данни
между компетентните органи на страните се
извършва при спазване на националното за
конодателство, определените от изпращащия
компетентен орган условия и следните прин
ципи, които намират приложение както при
автоматизирана, така и при неавтоматизирана
обработка на данни:
1. предоставените данни не трябва да се
използват без одобрение на изпращащия ор
ган за други цели освен за целите, за които са
предоставени;
2. предоставените данни се унищожават/
коригират, ако:
– се установи неверността на данните, или
– изпращащият компетентен орган уведоми,
че данните са събрани или предоставени в
противоречие на закона, или
– данните не са необходими повече за из
пълнение на целта, за която са били предоста
вени, освен ако е налице изрично разрешение
предоставените данни да се използват и за
други цели;
3. по молба на изпращащия компетентен
орган получаващият данните компетентен орган
може да предоставя информация за тяхното
използване;
4. изпращащият компетентен орган гарантира
верността и необходимостта на изпратените
данни; ако се установи, че са предоставени
неверни данни или данни, които не е трябвало
да бъдат предоставяни, или правомерно пре
доставени данни съгласно националното зако
нодателство на изпращащия или получаващия
компетентен орган, трябва да се унищожат на
по-късен етап, изпращащият или получаващият
компетентен орган трябва незабавно да бъде
информиран, за да ги унищожи или съответно
да ги коригира съгласно т. 2;
5. получаващият компетентен орган е длъ
жен ефикасно да защити получените данни
от нерегламентиран достъп, промени или
разпространение;
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6. в случай на нерегламентиран достъп
или разпространение на предоставените данни
получаващият компетентен орган уведомява
незабавно изпращащия компетентен орган за
обстоятелствата, при които е настъпил нерегла
ментираният достъп или разпространение, както
и за предприетите мерки за предотвратяване
на подобни ситуации в бъдеще;
7. изпращащият и получаващият компетентен
орган регистрират предаването, получаването,
коригирането или унищожаването на данните;
8. при предоставянето на данните изпра
щащият компетентен орган определя срока за
унищожаване на предоставените данни в съот
ветствие с националното си законодателство;
9. лицето, за което трябва да бъдат или вече
са били предоставени данни, може да получи
въз основа на писмена молба информация
за предоставените данни и за целта, за която
ще бъдат използвани, съгласно националното
законодателство на държавите на страните;
ако засегнатото лице подаде молба за достъп,
коригиране или унищожаване на тези данни,
получаващият орган взема своето решение в
съответствие със становището на изпращащия
компетентен орган;
10. компетентният орган, получил молба
за предоставяне на информация от гражданин
на държавата на другата страна, е длъжен не
забавно да информира за това компетентния
орган на другата страна, преди да предостави
такава информация;
11. данни могат да бъдат предоставени също
и на трета страна само с писменото съгласие
на изпращащия компетентен орган;
12. предоставянето на данни може да бъде
отказано само ако това ще застраши национал
ната сигурност или обществения ред;
13. страните предприемат всички необходи
ми мерки в съответствие с националното си
законодателство за недопускане причиняването
на вреди на трети лица във връзка с изпраща
нето, получаването и използването на данни,
както и за отстраняване на причините, довели
до евентуални неблагоприятни последици от
тази дейност.
Член 16
Обмен на класифицирана информация
Класифицирана информация се обменя при
спазване на Споразумението между правител
ството на Република България и правителството
на Румъния за взаимна защита на класифици
раната информация, подписано в Букурещ на
13 април 2006 г.
Член 17
Правен статут на служителите
(1) Служителите на органите на едната
страна, действащи на територията на държа
вата на другата страна в резултат на сътруд
ничеството по силата на това споразумение,
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нямат правомощия, свързани с упражняване на
държавна власт, освен тези, предвидени в това
споразумение. По време на изпълнението на
задачите си те трябва да спазват националното
законодателство на страната, на чиято държавна
територия действат.
(2) Служителите на органите на едната стра
на, действащи на територията на държавата на
другата страна в резултат на сътрудничество по
силата на това споразумение, могат да носят
служебна униформа, както и служебно оръжие
и помощни средства. Служебното оръжие и
помощните средства могат да се използват
само в случаи на самоотбрана, освен ако слу
жителите на органите на страната, на чиято
държавна територия се извършва действието,
или ръководителят на операцията не разпоре
дят изрично използването им при спазване на
националното си законодателство. Органите на
страните взаимно си предоставят информация
относно вида и номера на служебното оръжие
и помощните средства.
(3) При използването на моторни превозни
средства от служителите на органите на едната
страна по време на изпълнение на задачите им
на територията на държавата на другата стра
на се прилага законодателството за движение
по пътищата на страната, на чиято държавна
територия се провежда операцията. Същото
важи и по отношение на привилегиите при
движение по обществени пътища по време на
изпълнение на задачите. Страните взаимно
се информират за действащите нормативни
разпоредби в тази област.
Член 18
Наказателна отговорност
По отношение на престъпленията, извършени
от тях или срещу тях, служителите на органите,
действащи по силата на това споразумение на
територията на държавата на другата страна,
имат същия правен статут както служителите
на органите на тази страна.
Член 19
Гражданска отговорност
(1) В случай на причиняване на вреди от
служителите на органите на една от страните
при действията им на територията на държавата
на другата страна, свързани с изпълнението на
действията по чл. 7 и 8 от това споразумение,
или в рамките на съвместни екипи за разслед
ване съгласно разпоредбите на Конвенцията,
съставена от Съвета в съответствие с чл. 34 от
Договора за Европейския съюз за взаимопомощ
по наказателноправни въпроси между държа
вите – членки на Европейския съюз, приета
на 29 май 2000 г. в Брюксел, отговорност носи
органът, чиито служители са причинили вредата,
в съответствие със законодателството на стра
ната, на чиято държавна територия действат.
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(2) Страната, на чиято държавна територия
са причинени вредите, възстановява тези вреди
при условията, които се прилагат за вредите,
причинени от нейните служители.
(3) Страната, чийто служител е причинил
вреда на трето лице при действие на територията
на държавата на другата страна, възстановява
в пълен размер сумата, която е изплатена от
страната, на чиято територия е причинена
вредата.
(4) Без да се засяга упражняването на тези
права по отношение на трети лица и с изклю
чение на ал. 3, всяка от страните се отказва,
за случаите по ал. 1, от иск за обезщетение на
понесените от нея вреди, които са причинени
от другата страна.
Член 20
Преминаване на границата
(1) При необходимост, свързана с условията
на пътното движение, служителите на органите
на едната страна могат да се движат на терито
рията на държавата на другата страна за някоя
от целите, предвидени в това споразумение,
за да достигнат до националната територия
по по-кратък път. В случай на необходимост
по изключение при изпълнение на задачата
могат да се прилагат специалните разпоредби
по отношение движението по обществените
пътища. Органите на страната, на чиято дър
жавна територия са използвани привилегии на
пътя, се уведомяват своевременно.
(2) За действията си, осъществявани съгласно
местните разпоредби в пътническите влакове
и плавателните съдове, които са в частите от
маршрутите, разположени на националната
територия, служителите на органите на едната
страна имат право да се качват в превозните
средства, докато още се намират на територията
на държавата на другата страна, или да слизат
там след приключване на задачата си.
Член 21
Оказване на помощ при изпълнение на задачите
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прилагането на това споразумение може да
накърни или застраши нейния суверенитет,
вътрешния є ред, националната є сигурност
или други важни интереси, може изцяло или
частично да откаже съдействие в съответствие
с други международни задължения, свързани
със сътрудничеството, или да постави условия
за изпълнението му.
Раздел VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 23
Разпоредби за прилагане на споразумението
(1) На основата и в рамките на това споразу
мение органите на страните могат да подписват
протоколи или други документи за прилагане
на това споразумение.
(2) Централните органи на страните взаимно
си предоставят списък, съдържащ компетент
ните органи на централно и местно ниво и
техните правомощия по изпълнението на това
споразумение, както и данните им за контакт.
Списъкът своевременно се актуализира в случаи
на промяна в наименованията, правомощията
и данните за контакт на органите на страните.
(3) Митническите органи на страните са обект
на това споразумение дотолкова, доколкото те
също имат задачи, свързани с нарушения на
забраните или ограниченията, прилагани към
движението на стоки през границата.
Член 24
Езици
(1) За прилагането на това споразумение
органите на страните използват български,
румънски или английски език.
(2) Молбите, които се изпращат по силата
на това споразумение, се изписват на езика на
замолената страна. При невъзможност молба
та да бъде написана на езика на замолената
страна, молбата се изписва на английски език.
Член 25
Проверка на изпълнението и изменение на
споразумението

(1) Всяка страна е задължена да оказва
същата помощ и закрила на служителите на
органите на другата страна по време на из
пълнение на задачите им, каквато оказва и на
собствените си служители.
(2) По отношение на законите, отнасящи
се за държавните служители, и по-специално
въпросите, свързани със служебния ред и
отговорност, спрямо служителите на органи
те на страните се прилага националното им
законодателство.

(1) По искане на една от страните съвместна
работна група, съставена от представители на
двете страни, извършва проверка на изпълнени
ето на това споразумение и при необходимост
изготвя предложения за неговото изменение
или допълнение.
(2) Измененията и допълненията влизат в
сила по реда на чл. 27, ал. 1 от това спора
зумение.

Член 22
Отказ за съдействие

Член 26
Разходи

Ако органът на една от страните счита, че
изпълнението на искане за помощ, както и
изпълнението или забавянето на действие по

Всеки орган на страните поема разходите
си за изпълнение на това споразумение, освен
ако не решат друго в конкретните случаи.
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Член 27
Влизане в сила, денонсиране
(1) Това споразумение се сключва за нео
пределен период от време и влиза в сила на
датата на получаване на последното уведомле
ние, с което страните взаимно се уведомяват
по дипломатически път за изпълнението на
вътрешноправните процедури, необходими за
влизането му в сила.
(2) Разпоредбите на чл. 8 и 13 от това спора
зумение влизат в сила от датата на премахване
на контрола на вътрешните граници.
(3) Всяка от страните може по всяко време
да прекрати това споразумение чрез писмено
уведомление, изпратено по дипломатически
път. Прекратяването влиза в сила 6 месеца
след датата на изпращане на предизвестието
до другата страна.
Подписано във Видин на 19 май 2009 г. в
два оригинални екземпляра, всеки на българ
ски, румънски и английски език, като всички
текстове са еднакво автентични. В случай на
различия при тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Михаил Миков,
министър на
вътрешните
работи
5757

За правителството на
Румъния:
Дан Ника,
министър на
администрацията и
вътрешните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 23
от 25 юни 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Кожни и венерически болести“
Член единствен. (1) С тази наредба се ут
върждава медицинският стандарт „Кожни и
венерически болести“ съгласно приложението.
(2) Дейността по кожни и венерически
болести се осъществява при спазване на
стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички
лечебни заведения, в които се осъществява
дейност по кожни и венерически болести.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наред
ба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнението на наред
бата 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
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Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КОЖНИ И
ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ“
1. Определение
Дерматологията изучава болестите на ко
жата и нейните придатъци, разработва методи
за тяхната диагноза, лечение и профилактика.
Предмет на нейната дейност са над 1200 различни
заболявания.
Венерологията изучава, диагностицира, лекува
и периодично проследява болестите, които се
предават при полов контакт.
Специализирана дермато-венерологична по
мощ се осъществява във:
– кожно-венерически кабинет за СИМП;
– кабинети и лаборатории към медицински
центрове, диагностично-консултативни центрове;
– отделение/клиника по кожни и венерически
болести в лечебно заведение за болнична помощ.
2. Изисквания за устройство и оборудване
на помещения, в които се извършва дейност в
областта на кожните и венерическите болести
в лечебните заведения
2.1. Кабинет по кожни и венерически болести
може да бъде разкрит като самостоятелна АСИМП
или в структурата на лечебни заведения за извънболнична или болнична помощ.
Кабинетът по кожни и венерически болести
като самостоятелна АСИМП за извънболнична
помощ трябва да има основно оборудване и ин
струментариум за изпълнителите на специализи
рана извънболнична медицинска помощ, както и
инструментариум и апаратура за извършване на
специализирани медицински дейности по кожни
и венерически болести.
2.1.1. Устройство на кабинет по кожни бо
лести – кабинетът се използва за преглед на
пациенти: снемане на анамнеза, дерматологичен
статус, попълване на медицинските документи,
провеждане на обучението на болния и назна
чаване на лечение.
2.1.2. Оборудване на кабинет по кожни боле
сти: лекарско бюро, стол, шкаф за документи,
медицинска кушетка, мивка с течаща топла и
студена вода, ел. контакти, медицински доку
менти – амбулаторен журнал, рецепти, бланки
за назначаване на лабораторни и рентгенови
изследвания.
Кабинетът по кожни и венерически болести
трябва да бъде оборудван с инструментариум
за извършване на специализирани медицински
дейности по кожни и венерически болести.
2.2. Други специализирани кабинети съобразно
извършваната от тях дейност, разкривани в лечебни заведения за болнична помощ:
2.2.1. Кабинет за диагностика и лечение на
полово предавани болести
2.2.1.1. Устройство на кабинета по полово
предавани болести: състои се от кабинет и
по възможност и от чакалня. В кабинета се
извършва снемане на анамнеза от пациента,
клиничен преглед, микроскопско изследване
на нативен или оцветен препарат на изолати от
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уро-гениталната система, вземане на материал
за микробиологично изследване, вземане на кръв
за изследване за сифилис и СПИН, поставяне
на инжекции, водене на регистър, попълване
на документацията на пациента и назначаване
на лечение.
2.2.1.2. Оборудване на кабинета по полово
предавани болести:
а) кабинет: лекарско бюро, стол, стол за
пациента, гинекологичен стол, параван, зака
чалка, медицинска кушетка, медицински шкаф,
по възможност превързочна количка, шкаф за
документи и диспансерни картони, компютър,
телефон, мивка с топла и студена вода;
б) лабораторен инвентар в кабинета: маса
или плот за работа, микроскоп, спиртна лампа,
микробиологично йозе, скалпел, хладилник за
съхранение на проби и среди, статив за епруветки,
епруветки с транспортни среди, контейнери за
еякулат и стерилна урина, вакутейнери, ръкавици,
предметни и покривни стъкла, памук, лигнин,
термос за течен азот, барабан за стерилни ин
струменти и тампони, сух стерилизатор и/или
инструментариум за еднократна употреба (спе
кулуми, шпатули, тампони, кюрети, ножици и
др.), съдове за предстерилизационна подготовка,
контейнер за събиране на биологични отпадъци,
контейнер за остри режещи предмети.
Кабинет по полово предавани болести, който
не разполага с възможности за стерилизация,
може да сключи договор с друго лечебно заве
дение за извършване на тази дейност.
2.2.1.3. Специфични дейности и манипулации
в кабинета:
а) микроскопско изследване на нативен или
оцветен препарат на изолати от уро-гениталната
система;
б) вземане на материал за микробиологично
изследване;
в) вземане на кръв за изследване на сифилис
и СПИН;
г) поставяне на инжекции;
д) водене на регистър.
2.2.2. Кабинет „Съдови дерматози“. Към каби
нета се ситуира и манипулационна. Кабинетът
е препоръчителен за структури с II и III ниво
на компетентност. В кабинета работи лекар с
призната специалност по кожни и венерически
болести.
2.2.2.1. Устройство: кабинетът е предназначен
за преглед и лечение на пациенти със съдови
болести, водещи до кожни заболявания. Използва
се за преглед на пациента – снемане на анамнеза,
статус, обработка на язвите, превръзки, попълване
на медицински документи, провеждане обучение
на болния и назначаване на лечение.
2.2.2.2. Оборудване на кабинет „Съдови дер
матози“: лекарско бюро, амбулаторен журнал,
операционен журнал, рецепти, бланки за ла
бораторни и други изследвания, стол, шкаф за
документи, медицинска кушетка, инструменти
(пинсети, скалпели, ножици, кюрети), барабани
за стерилизиране на инструменти и превързочен
материал, медицински шкаф, два електрически
контакта, мивка с течаща топла и студена вода,
дезинфекционни средства. Кабинетът трябва
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да разполага с диагностична апаратура: при
възможност стереодоплер за микроциркулация
на съдове, артерии и вени на крайници. Ка
бинетът в клиниките трябва да има достъп до
дерматохистопатология и обща хистопатология,
микробиология, алергология, условия за амбула
торна хирургия, достъп до операционна с обща
анестезия и стационар.
2.2.2.3. Манипулационна – за извършване на
различни видове малки хирургични манипулации.
2.2.3. Кабинет по алергологична диагностика.
Кабинетът е препоръчителен за структури с II
и III ниво на компетентност.
2.2.3.1. Устройство: състои се от кабинет и
манипулационна. Кожноалергичните проби се
извършват, отчитат и интерпретират от лекар с
призната специалност по кожни и венерически
болести, със съответната допълнителна квали
фикация.
2.2.3.2. Оборудване:
а) кабинет – лекарско бюро; стол; шкаф за
документи; медицинска кушетка; мивка с течаща
топла и студена вода; минимум два ел. контакта;
локално осветление над мивката и бюрото; теле
фон; принтер; медицински документи: журнал,
рецепти, бланки за назначаване на лабораторни
изследвания; стандартна серия за епикутанно
тестуване; тестови субстанции в съответни кон
центрации; целеви серии за различни контакти
(козметика, някои професии и др.); кабинетът се
използва за клинична консултация на болните
с дерматоалергични заболявания, в това число
анамнеза, дерматологичен преглед, преценка на
необходимостта от епикутанно тестуване или
прик-тест, попълване на съответните фишове за
дерматоалергологично изследване и издаване на
дерматоалергологичен паспорт с информация за
съответните алергени;
б) манипулационна – хладилник за съхране
ние на алергени; мерителни везни; масичка за
извършване на кожноалергичните проби; стол за
извършващия пробите; стол за пациента; спешен
шкаф с медикаменти; есмарх; ластични бинтове;
плот или масичка за поставяне на спринцовки с
алергени; шкаф; мивка с течаща топла и студена
вода; медицинска кушетка; сигнален часовник
за отчитане на различни интервали от време;
достатъчен брой ел. контакти; препоръчително
е обзавеждането с кислородна бутилка и амбу.
2.2.3.3. Специфични дейности:
В кабинета се извършва специфична дермато
алергологична диагностика на кожноалергични
заболявания, като контактен алергичен дерма
тит, контактен иритативен дерматит, атопичен
дерматит, уртикария, алергични реакции към
лекарствени средства и др. Извършват се след
ните диагностични тестове:
а) кожноалергични проби – скарификация;
б) кожноалергични проби – убождане („прик“
тест);
в) кожноалергични проби – епикутанни;
г) кожноалергични проби – интракутанни.
Издават се дерматоалергологични паспорти с
информация за алергените. Извършва се обучение
на пациента и близките му, както и подготовка
за други специализирани изследвания.
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2.2.4. Кабинет по дерматологична козметика.
Кабинетът е препоръчителен за структури с II и
III ниво на компетентност. Може да бъде разкрит
и в лечебно заведение за извънболнична помощ.
В кабинета работи лекар с призната специалност
по кожни и венерически болести и със съответна
квалификация и обучение по дерматологична
козметика. При наличие на зона по лазертера
пия се изисква и допълнителна квалификация
за работа с лазер.
2.2.4.1. Устройство. Състои се от кабинет, към
който може да се създаде зона по лазертерапия.
2.2.4.2. Оборудване:
а) кабинет по дерматологична козметика:
лекарско бюро, стол, шкаф за документи, лампалупа, медицинска кушетка, достъп до апарат за
електрокоагулация и лампа на Ууд, дерматоскоп,
мивка с течаща топла и студена вода, електри
чески контакти, телефон, компютър, медицинска
документация и бланки;
б) зона по лазертерапия: стол за пациента
и стол за лекаря, лекарско бюро, медицинска
кушетка, лазерни апарати, хладилник за съхра
нение на материали, климатик, мивка с топла и
студена вода, електрически контакти, скалпели,
тампони, стерилни съдове за събиране на мате
риал за изследване, контейнер за събиране на
биологични отпадъци.
2.2.4.3. Дейности:
а) кабинетът се използва за снемане на анам
неза от пациента, клиничен преглед, инструмен
тално изследване с лампа на Ууд, дерматоско
пия, попълване на медицинска документация и
назначаване на лечение, премахване на малки,
доброкачествени кожни лезии;
б) зона по лазертерапия – за извършване на
специфични терапевтични дейности в зависимост
от вида на лазерната техника: премахване на
съдови и пигментни образувания, премахване
на доброкачествени кожни новообразувания,
извършване на корекция на различни козме
тични дефекти.
2.2.5. Детски дерматологичен кабинет. Пре
поръчителен за разкриване към структури с II
и III ниво на компетентност. Обслужва деца от
0- до 18-годишна възраст.
2.2.5.1. Устройство на детски дерматологичен
кабинет. Кабинетът се използва за преглед на
пациенти – снемане на анамнеза, статус, при
необходимост – лабораторни изследвания, по
пълване на медицински документи, назначаване
и проследяване на лечението.
2.2.5.2. Оборудване на детски дерматологичен
кабинет: лекарско бюро, амбулаторен журнал,
рецепти, бланки за лабораторни изследвания,
медицинска кушетка, гардероб, закачалка, два
броя шкафове, три стола, електрически контакти,
мивка с течаща топла и студена вода.
2.2.6. Кабинет по акупунктура (иглотерапия).
Кабинетът може да бъде разкрит към структури
с II и III ниво на компетентност. Може да бъде
разкрит и в лечебно заведение за извънболнична
помощ.
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2.2.6.1. Устройство. Към кабинета може да се
разкрива и манипулационна; манипулационната
може да се помещава в отделна стая или да се
обособи като функционална част на кабинета.
2.2.6.2. Оборудване:
а) кабинет по акупунктура в амбулатория
за специализирана извънболнична медицинска
помощ: лекарско бюро, столове, медицинска
кушетка, библиотечен шкаф за документи, мив
ка с течаща топла и студена вода, минимум 4
електрически контакта, естествено и изкуствено
осветление, съответстващо на нормативните из
исквания, телефон, компютър, принтер, апарат
за кръвно налягане, теглилка, стетоскоп, меди
цински документи; предимство е кабинетът да
е оборудван с апаратура за електродиагностика
по Фол;
б) манипулационна: медицински кушетки,
отделени с преградни стени или паравани по
типа физиотерапевтични кабини, върху които
се извършват лечебните процедури, столове,
подвижна масичка на колела, на която се раз
полагат необходимите консумативи и апаратура,
медицински шкаф, набор за oказване на спешна
медицинска помощ, персонален компютър, стери
лизатор на водна пара, ваничка с дезинфекционен
разтвор, метални кутии за стерилни игли, мивка
с течаща топла и студена вода, естествено и
изкуствено осветление, многоканален апарат за
електроакупунктура, апарат за нискоинтензивна
лазерна терапия на акупунктурните точки, табла
с акупунктурните точки на тялото и ухото при
всяка кушетка, консумативи: стерилни метални
акупунктурни игли за еднократна употреба, набор
от 12 вендузи с различна големина, седемзвездни
чукчета, пластири с акупресурни топчета, мо
кса субстанция и мокса пури, дървени кутии за
мокса, марли, спринцовки, игли за подкожно и
мускулно инжектиране, памук, спирт, електри
чески контакти.
3.3.3.3. Дейности:
а) кабинетът се използва за преглед на паци
ента, снемане на анамнеза, оглед, палпация и
намиране на болeзнени точки по повърхността
на тялото, провеждане на езикова, пулсова и
аурикуларна диагностика. Попълва се необхо
димата медицинска документация и се дават
терапевтични указания. В кабинета имат право
да работят само лекари с призната специалност
по кожни и венерически болести, притежаващи
допълнителна минимум тримесечна квалифика
ция за обучение по акупунткура от медицинските
университети в страната;
б) манипулационната служи за извършване
на специфичните рефлексотерапевтични и други
лечебни манипулации.
2.2.7. Кабинет по онкодерматология. Каби
нетът е препоръчителен за структури с II и III
ниво на компетентност. В кабинета работи лекар
с призната специалност по кожни и венерически
болести.
2.2.7.1. Устройство.
2.2.7.2. Оборудване на кабинет по онкодер
матология: лекарско бюро, амбулаторен журнал,
рецепти, бланки за лабораторни и други изслед
вания, стол, шкаф за документи, медицинска

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

кушетка, манипулационна маса, инструменти
(пинсети, скалпели, ножици, кюрети), барабани за
стерилизиране на инструменти и превързочен ма
териал, медицински шкаф, два ел. контакта, мивка
с течаща топла и студена вода, дезинфекционни
средства. Необходимо е да има дерматоскоп, при
възможност в комплект с дигитален фотоапарат.
Препоръчителен е ултразвуков скенер за кожа.
2.2.7.3. Дейности. В кабинета по онкодермато
логия се извършват диагностично-терапевтични
дейности. Предназначен е за преглед, диагностика
и лечение на болни с кожни новообразувания.
Операциите по онкодерматология се извършват
в операционни зали.
По време на операцията се вземат тъканни
материали, които се изпращат за хистологично
изследване в хистологична лаборатория. Опе
ративната дейност се извършва съгласно меди
цински стандарт „Хирургия“. При индикации се
провежда предварителна консултация с лекар
с призната специалност по вътрешни болести
или кардиолог при възрастни пациенти и лекар
по педиатрия при деца до 18 години и писмено
информирано съгласие от пациента (родител,
настойник и др.).
Получените хистологични резултати се от
разяват в амбулаторния журнал на кабинета.
2.2.8. Кабинет за функционална диагности
ка на кожата. Кабинетът е препоръчителен за
структура с III ниво на компетентност.
2.2.8.1. Оборудване: лекарско бюро, стол за
лекаря, стол за пациента, медицинска кушетка,
маса или плот за работа, шкаф за документи,
мивка с течаща топла и студена вода, електриче
ски контакти, климатик, овлажнител за въздух,
телефон, компютър, медицинска документация.
Желателно е да разполага със следните апарати
за функционални изследвания на кожата: капи
ляроскоп, кутометър, корнеометър, себуметър,
мексаметър, рН-метър, дерматоскоп в комплект с
дигитален фотоапарат, видеодерматоскоп, визио
скан, дигитален термометър, сонда-теваметър за
определяне на трансепидермална водна загуба.
2.2.8.2. Дейности: изследване на различни
функционални показатели на човешката кожа
в областта на дерматологията и козметиката.
Изследванията могат да бъдат свързани с оценка
на функционалното състояние на здрава кожа,
проследяване на промените, настъпващи след
различни външни въздействия, диагностициране
и проследяване на вродени и придобити кожни
заболявания, обективизиране на ефектите от
приложената терапия, козметични консултации
и клинично изпитване на нови дерматологични
и козметични продукти.
2.3. Клиника/отделение по кожни и венерически
болести към лечебно заведение за болнична помощ
Общи изисквания:
2.3.1. Устройство. Териториално обособената
площ на клиниката/отделението включва:
2.3.1.1. Болнични стаи с естествено осветле
ние, общо и локално изкуствено осветление, до
4 легла в стая, нощно шкафче за всяко легло;
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2.3.1.2. Стая за интензивни грижи с максимум
4 легла – препоръчителен за клиника с осигурено
24-часово лекарско дежурство;
2.3.1.3. Кабинет за преглед и консултации на
новоприети болни;
2.3.1.4. Лекарски кабинети;
2.3.1.5. Кабинет за началника на отделението/
клиниката;
2.3.1.6. Кабинет на дежурния лекар;
2.3.1.7. Сестринска стая, която се използва и
за стая на дежурната сестра;
2.3.1.8. Манипулационна за клиниката/отде
лението с работни плотове, шкафове, спешен
шкаф и хладилник;
2.3.1.9. Столова;
2.3.1.10. Кухненски бокс;
2.3.1.11. Складови помещения;
2.3.1.12. Предимство е наличието на поме
щение за свиждане на болните с техни близки;
2.3.1.13. Гардероб за болните;
В случаите, когато се касае за университет
ска клиника, където се извършва обучение на
студенти и специализанти, трябва да има и:
2.3.1.14. Аудитория със съвременни аудиовизуални възможности;
2.3.1.15. Минимум една учебна зала с 35 – 40
седящи места, маса, екран, учебна дъска, ком
пютри;
2.3.1.16. Гардероб за студенти и за обучаващи
се лекари и сестри.
2.3.2. Изисквания за оборудване на структура
по кожни и венерически болести с II ниво на
компетентност:
2.3.2.1. Дерматоскоп;
2.3.2.2. Електрокоагулатор;
2.3.2.3. Уреди за криотерапия;
2.3.2.4. Съд за течен азот;
2.3.2.5. Микроскоп;
2.3.2.6. Кислородни бутилки в манипулаци
онните и стационара;
2.3.2.7. Апарат за ЕКГ;
2.3.2.8. Гинекологичен стол;
2.3.2.9. АМБУ;
2.3.2.10. Теглилка;
2.3.2.11. Носилка;
2.3.2.12. Колесен стол;
2.3.2.13. Персонални компютри;
2.3.2.14. Хладилници – минимум по един във
всяка манипулационна;
2.3.2.15. Други условия:
а) клинична лаборатория II ниво на компе
тентност на територията на болницата;
б) микробиологична лаборатория на терито
рията на населеното място;
в) серологична лаборатория на територията
на населеното място.
2.3.3. Изисквания за оборудване на структура
по кожни и венерически болести с III ниво на
компетентност. Към изискванията за оборудване
на II ниво на компетентност се добавят:
2.3.3.1. Апарат PUVA;
2.3.3.2. Апарат SUV (UVT);
2.3.3.3. Хирургична зала с възможност за
обща анестезия;
2.3.3.4. Съдове за течен азот – 2 броя;
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2.3.3.5. При разкрити интензивни легла на
отделението/клиниката – наличие на кислородна
инсталация;
2.3.3.6. Други условия:
а) клинична лаборатория – ІІІ ниво на ком
петентност;
б) хистопатологична лаборатория с възмож
ност за имунофлуоресцентна диагностика;
в) лаборатория по дерматоалергология със
задължителен patch и prick тестове по европей
ски стандарт;
г) микробиологична лаборатория на терито
рията на населеното място;
д) серологична лаборатория на територията
на населеното място;
е) имунологична лаборатория на територията
на населеното място.
2.3.4. Отделение по детска дерматология – пре
димство е разкриването в клиника.
Трябва да е териториално обособено и да
включва:
2.3.4.1. Болнични стаи с мивки, естествено
осветление, общо и локално изкуствено освет
ление, нощно шкафче за всяко легло, масичка
за лекаря и сестрата при визитация;
2.3.4.2. Манипулационна със спешен шкаф,
вана, хладилник;
2.3.4.3. Столова с мивка;
2.3.4.4. При възможност – кът за игра и учебна
подготовка на учащите се деца;
2.3.4.5. Оперативната дейност на клиниката/
отделението се извършва съгласно медицински
стандарт „Х иру рги я“. При необходимост се
провеждат консултации с лекар с призната спе
циалност по вътрешни болести или кардиолог
при възрастни пациенти и лекар с призната
специалност по педиатрия при деца до 18 години
и писмено информирано съгласие от пациента.
2.3.5. Кабинет за повърхностна рентгенова
терапия. Може да се разкрива към структури с
II и III ниво на компетентност. Към кабинета
има и помещение за преглед на болни.
2.3.5.1.Устройство на кабинета: Състои се от
основно помещение за лъчетерапия; помещение
за рентгеновата апаратура (генератор) и събле
калня за болните.
2.3.5.2. Оборудване:
Оборудване в помещението за преглед – лекар
ско бюро, стол, шкаф за документите, медицин
ска кушетка, закачалка, телефон, мивка с топла
и студена вода, съд за течен азот, медицинска
документация и бланки, компютър.
Оборудване в кабинета за рентгенова те
рапия – рентгенов апарат с два работни поста
(Dermopan и Chaull) за повърхностна терапия,
медицински шкаф с набор от тубуси, стол, ме
дицинска кушетка, мивка за водно охлаждане.
2.3.6. Кабинет по физиотерапия
2.3.6.1. Устройство – състои се от кабинет по
физиотерапия с лекарско бюро, стол, шкаф за
индивидуалните картони на пациентите или ком
пютър, ел. контакти и помещение за провеждане
на физиотерапия, разделено при необходимост
на кабинки, медицинска кушетка, умивалник с
топла и студена вода, медицински шкаф с де
зинфекционни материали и апаратура.
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2.3.6.2. Оборудване:
а) електролечение – апарат за диадинамичен
ток, ултразвуков апарат за терапия;
б) фототерапия с UVB лъчи (широк спектър
или селективна фототерапия) – един или повече
фототерапевтични панели или препоръчително
кабини, оборудвани в самостоятелни помещения,
всяко с размери не по-малки от 2,5/1,5 m;
в) фототерапия с UVА лъчи с фототерапев
тични панели или кабини за провеждане на
PUVA терапия в помещения с размери минимум
2,5/3,0 m, оборудвани по преценка с панели за
лечение на длани и стъпала;
г) лазертерапи я – дост ъп до стационарен
лазер (He-Ne лазер), преносим лазер (полупро
водников) и др.;
д) рефлексотерапия – акупунктура, електро
пунктура или лазерпунктура (ако не е разкрито
отделение по иглотерапия);
e) криотерапия – съдове за съхранение на
течен азот, апарат за криотерапия с течен азот.
2.3.6.3. Дейности: В кабинета по физиотерапия
се провежда лечение на пациенти с дерматози,
повлияващи се на лечение с ултравиолетови
лъчи, като psoriasis vulgaris, Т клетъчен лим
фом на кожата, атопичен дерматит, sclerodermia
circumscripta, vitiligo и др. Криотерапията е сред
ство за лечение на различни доброкачествени
тумори на кожата.
2.3.7. Кабинет по фотобиология на кожа
та – може да се разкрива към структура с III
ниво на компетентност.
2.3.7.1. Устройство
Фотобиологичният кабинет се състои от ка
бинет и помещение за облъчване, които могат да
се разполагат в едно или в отделни помещения:
а) кабинет – използва се за преглед на па
циента;
б) помещение, в което се извършва облъч
ване – служи за извършване на специфични
диагностични дейности.
2.3.7.2. Оборудване:
а) кабинет – лекарско бюро, стол, шкаф за
документи, мивка с течаща топла и студена вода,
електрически контакти, апарати за измерване на
еритема и пигментацията (хромаметри), телефон,
компютър, медицинска документация и бланки;
б) помещение, в което се извършва облъчва
не – кушетка за пациента и стол за лаборанта,
хладилник за съхранение на медикаменти и
козметични средства, мивка с топла и студена
вода, електрически контакти, ултравиолетови
излъчватели с А и В и инфрачервени лъчи.
2.3.7.3. Дейности:
а) кабинет – снемане на анамнеза, клиничен
преглед, определяне на типа на кожата, попъл
ване на медицинска документация и хигиенен
инструктаж на пациента;
б) помещение, в което се извършва облъч
ване – изследване на кожните реакции след
облъчване с различни видове лъчи със или без
въздействие на локални или общи средства.
2.3.8. Кабинет по дерматологична козметика
се разкрива по преценка на ръководството на
лечебното заведение и след разрешение за из
вършване на дейността.
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2.3.9. Отделение по иглотерапия (акупунктура)
се разкрива по преценка на ръководството на
лечебното заведение.
2.3.10. Към лечебните заведения може да се
създават клинични лаборатории, лаборатории
по микробиология, по вирусология и др., които
трябва да отговарят на съответните медицински
стандарти.
2.3.11. Отделение за имунофлуоресцентна диаг
ностика – задължително се разкрива в структура
с III ниво на компетентност.
2.3.11.1. Устройство. В него работи лекар с
призната специалност по кожни и венерически
болести и допълнителна квалификация по иму
нофлуоресценция, с продължителност на обу
чението не по-малко от 6 месеца в областта на
имунофлуоресцентната диагностика и лаборант:
а) отделение за имунофлуоресцентно изслед
ване на кожата – състои се от приемен кабинет,
основно помещение за лабораторна дейност и
затъмнено помещение за работа с флуоресцентен
микроскоп;
б) кабинет – използва се за клинична консул
тация на болните с булозни и други автоимунни
дерматози, в това число анамнеза, дерматоло
гичен преглед, преценка на необходимостта от
провеждане на ДИФ, ИИФ или КИИФ, получа
ване на кръвни проби и/или мехурна течност,
приготвяне на цитонамазка от дъно на мехурна
лезия, попълване на съответните фишове за
имунофлуоресцентно изследване и лабораторни
журнали; кабинетът може да бъде отделен от
основното лабораторно помещение или да се
обособи като функционална част от него;
в) основно помещение за лабораторна дей
ност – използва се за всички манипулации по
подготовка на биопсичните материали за ДИФ,
включително приготвяне на криостатни срези,
подготовка на субстратите за ИИФ, сепариране
на човешка кожа за ДИФ или ИИФ върху се
парирана кожа, отделяне на серум чрез центро
фугиране, аликвотиране на серумните проби за
работа и съхранение, подготовка на работните
концентрации на серум и/или други телесни
течности за изследване чрез ИИФ, подготовка
на работни разреждания на флуоресцентните
антисеруми, накапване, инкубация, измиване и
монтиране на препаратите за ДИФ, ИИФ и/или
КИИФ, водене на документация;
г) затъмнено помещение (тъмен бокс) – служи
за отчитане на препаратите за ДИФ, ИИФ и
КИИФ под флуоресцентен микроскоп; тъмният
бокс може да бъде свързан с основното помеще
ние на отделението или с кабинета.
2.3.11.2. Оборудване:
а) кабинет – оборудван е с лекарско бюро,
столове, медицинска кушетка, библиотечен шкаф
за документи, картотека, мивка с течаща топла
и студена вода, закачалка за дрехи, минимум
четири електрически контакта, естествено и
изкуствено осветление, отговарящо на норматив
ните изисквания, телефон, компютър, принтер,
апарат за измерване на кръвно налягане, меди
цински документи: амбулаторен журнал, рецепти,
фишове за назначаване на имунофлуоресцентни
изследвания;
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б) основно помещение за лабораторна дей
ност – то трябва да бъде оборудвано с лаборатор
ни плотове, замразяващ микротом, хладилник,
центрофуга, минусов хладилник с температура
до -70 °С, фризер с температура минимум -20 °С,
вертикален ажитатор за епруветки, рН метър,
лабораторна везна, сушилня за лабораторна по
суда, термостат, термос за съхранение на течен
азот, столове на колела, масичка на колела за
разполагане на предметните стъкла и други ин
струменти за подготовка на криостатните срези,
пластмасови или дървени кутии за съхранение
на криостатни срези, шкафове за съхранение на
лабораторни материали и реактиви, библиотечен
шкаф за документи, латексови ръкавици, тер
моръкавици за работа със замразяващия мик
ротом, предпазни очила за работа с биологични
материали, ваничка с дезинфекционен разтвор
за дезинфекция на резци, барабани за водна
стерилизация, метални кутии за изхвърляне на
използвани игли и други заразни материали,
мивка с течаща топла и студена вода, журнал
за регистриране на проведените манипулации,
добро естествено и изкуствено осветление, лабо
раторни реактиви и консумативи, лабораторна
стъклария – десетмилилитрови стъклени шише
та, стъклени епруветки, стативи за епруветки,
пластмасови криоепру ветк и със запу ша лка,
петрита, бехерови чаши, колби, мерителни ци
линдри, стъклени и автоматични пипети с раз
личен калибър, предметни и покривни стъкла,
консумативи – филтърна хартия, марля, памук,
спирт, дестилирана вода, дезинфектанти, ми
нимум 6 електрически контакта, електрически
разклонители, телефон, компютър;
в) затъмнено помещение – трябва да има
плот с монтиран микроскоп с приставка за флу
оресцентна микроскопия, фотоприставка, стол,
работен журнал за вписване на резултатите,
журнал за фотодокументация, шкаф за съхране
ние на диапозитиви и друга фотодокументация,
инструменти и консумативи за поддръжка на
микроскопа.
2.3.11.3. Дейности. В отделението за имуно
флуоресцентно изследване на кожата се извършва
специализирана лабораторна диагностика на
придобитите автоимунни булозни дерматози
(pemphigus, pemphigoid, epidermolysis bullosa
acquisita, dermatitis herpetiformis, IgA-линеарна
булозна дерматоза и пр.), съединителнотъканни
те заболявания на кожата (lupus erythematosus,
sclerodermia, dermatomyositis, смесена съединител
нотъканна болест и пр.) и други имунодерматози
(lichen planus, porphyria cutanea tarda). Извършват
се имунохистохимични диагностични техники, а
именно директна имунофлуоресценция (ДИФ) на
кожа за доказване на ин виво отложени в кожата
автоантитела, индиректна имунофлуоресценция
(ИИФ) за доказване на циркулиращи в телесните
течности автоантитела и комплемент-индиректна
имунофлуоресценция (КИИФ) за доказване на
циркулиращи комплемент-фиксиращи автоан
титела.
2.3.12. Микологичен кабинет – може да се
разкрива към структури с II и III ниво на ком
петентност.
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2.3.12.1. Устройство. Микологичният кабинет
се състои от приемен кабинет и диагностично
помещение, които могат да се разполагат заед
но или поотделно; стерилизационно мокро и
стерилизационно сухо помещение, които не са
задължителни, ако се използват готовите среди
на Сабуро от НЦЗПБ.
2.3.12.2. Оборудване:
а) кабинет – лекарско бюро, стол, шкаф за
документи, мивка с течаща топла и студена вода,
електрически контакти, телефон, компютър,
медицинска документация и бланки;
б) диагностично помещение – стол за па
циента и стол за лаборанта, маса или плот за
работа, микроскоп, предимство е наличието на
флуоресцентен микроскоп, инкубатор, хладил
ник за съхранение на проби и среди, лампа на
WOOD, лампа-лупа, гинекологичен стол, мивка
с топла и студена вода, електрически контакти,
спиртна лампа, скалпели, микробиологично
йозе, тампони, петрита или епруветки с разлети
среди, стерилни съдове за събиране на материал
за изследване, кофа (контейнер) за събиране на
заразени отпадъци;
в) стерилизационно сухо помещение – мивка
с топла и студена вода, електрически контакти –
поне два, сух стерилизатор, плот или маса за
разливане на хранителни среди (стерилизацион
ното сухо помещение не е задължително, ако се
използват готовите среди на Сабуро от НЦЗПБ);
г) стерилизационно мокро помещение – мивка
с топла и студена вода, електрически контак
ти – поне два, автоклав, стерилизатор на Кох
(стерилизационното мокро помещение не е
задължително, ако се използват готовите среди
на Сабуро от НЦЗПБ).
2.3.12.3. Дейности:
а) кабинет – използва се за преглед на паци
ента – снемане на анамнеза, клиничен преглед,
инструментално изследване с лампа на WOOD,
дерматоскоп и др., попълване на медицинска
документация и санитарно-хигиенен инструктаж
на пациента;
б) диагностично помещение – служи за из
вършване на специфични диагностични дей
ности – вземане на материал за изследване, ми
кроскопско изследване на нативен, флуоресцентен
или оцветен препарат, посявка на инфекциозен
материал върху различни видове хранителни
среди, биохимично типизиране на гъбичките,
специфични имунологични диагностични методи
за доказване на антитела или антиген на гъбата
в биологичен материал, определяне на анти
биотикочувствителност на изолирани щамове,
съхранение на изолираните щамове в микотека.
2.3.13. Лаборатория за диагностика на сифи
лис и други полово предавани инфекции. Тя се
разкрива като част от структурата на дерматовенерологично лечебно заведение.
2.3.13.1. Устройство. Лабораторията се ръко
води от лекар с призната специалност по кожни
и венерически болести:
а) серологичната лаборатория се състои от
приемен кабинет, място за взимане на кръв
и даване на резултати, основно помещение за
лабораторна дейност и помощно помещение;
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б) кабинет – може да бъде самостоятелна стая
или обособена част от основното помещение;
използва се за консултации на пациентите, сне
мане на анамнеза, клиничен преглед, посттестово
консултиране, водене на архив;
в) място за вземане на кръв, получаване на
биологични материали от други лечебни заведе
ния (кръвни, серумни, ликворни и уринни проби),
даване на резултати на пациентите; обособява
се като функционална част от основното поме
щение с цел ограничаване достъпа на външни
хора до пространството за лабораторна дейност
и за максимално запазване конфиденциалността
на изследваните лица;
г) основно помещение за лабораторна дей
ност – служи за подготовка на биологичните
проби за изследване – центрофугиране, отделяне
на серум, термична обработка, извършване на
изследванията – реакции флокулация, хемаглути
нация, ензимносвързани имунологични методи,
ДНК тестове (при възможност), съхранение на
пробите и диагностикумите, водене на различни
лабораторни журнали – по един за всеки вид
лабораторно изследване, за дезинфекционните
дейности, архивиране на документацията;
д) помощно помещение – по възможност това
е отделна стая, може да е и част от основното
помещение, но с добра вентилационна система и
служи за термична обработка на биологичните
проби, съхранение на диагностикуми и меди
цински изделия.
2.3.13.2. Оборудване:
а) кабинет – оборудван е с лекарско бюро,
микроскоп, столове, медицинска кушетка, ги
некологичен стол с колпоскоп, аптечен шкаф,
библиотечен шкаф за документи, картотека,
мивка с течаща топла и студена вода, закачалка
за дрехи, минимум пет електрически контакта,
естествено и изкуствено осветление, отговарящо
на нормативните изисквания, телефон, компю
тър, принтер, апарат за измерване на кръвно
налягане, разтвори за дезинфекция съгласно
изискванията, медицински ръкавици, предпазни
очила и маски, медицински документи: амбула
торен журнал, рецепти, фишове за назначаване
на серологични изследвания;
б) място за вземане на кръв и други биологични
материали, даване на резултати – оборудва се с
плот за вземане на кръв, столове за пациента
и лаборанта, медицински ръкавици и маски,
есмарх, вакутейнери, игли, статив за епруветки,
памук, спирт, контейнер за събиране на остри
и режещи предмети, разтвори за дезинфекция,
контейнери за биологични отпадъци, фишове за
лабораторните изследвания;
в) основно помещение за лабораторна дей
ност – то трябва да бъде оборудвано с лабора
торни плотове, столове, минимум два хладил
ника – единият за съхранение на биологични
проби, другия за съхранение на лабораторни
диагностикуми и реактиви, центрофуга, апара
тура за ELISА – инкубатор за плаки, миялна
машина и спектрофотометър, минусов хладилник
с температура до -70 °С (за университетските
лаборатории с цел дълготрайно съхранение на
проби и контролни серуми и материали), фризер
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с температура минимум -20 °С, хоризонтален
ажитатор за микроплаки, лупа, апарат за дес
тилирана вода, рН-метър, лабораторна везна,
сушилня за лабораторна посуда, термостат, водна
баня, аспиратор, столове на колела, масичка на
колела за разполагане на предметните стъкла и
други инструменти за подготовка на криостат
ните срези, пластмасови или дървени кутии за
съхранение на криостатни срези, шкафове за
съхранение на лабораторни материали и реакти
ви, библиотечен шкаф за документи, латексови
ръкавици, терморъкавици при ползване на ми
нусовия хладилник, предпазни очила и маски
за работа с биологични материали, ваничка с
дезинфекционен разтвор, метални кутии за из
хвърляне на използвани игли и други заразни
материали, мивка с течаща топла и студена
вода, журнал за регистриране на проведените
манипулации, естествено и изкуствено освет
ление, климатици за осигуряване на постоянна
температура през различните сезони, лабора
торна стъклария – стъклени епруветки, стативи
за епруветки, пластмасови криоепруветки със
запушалка и криокутии за съхранение, петрита,
бехерови чаши, колби, мерителни цилиндри,
стъклени и автоматични пипети с различен ка
либър, консумативи – връхчета за автоматични
пипети, филтърна хартия, марля, памук, спирт,
дестилирана вода, дезинфектанти, минимум 10
електрически контакта, електрически разклони
тели, телефон, компютър, принтер.
При възможност за молекулярно-биологична
диагностика е нужно обособяването на три отдел
ни места (или стаи) за извършване на специфични
процедури за ДНК диагностика – екстракция,
амплификация и детекция, минимум шест елек
тически контакта и се спазват общоприетите
изисквания за работа с ДНК/РНК материал:
аа) място за ДНК екстракция (задължително
само за университетска лаборатория) – лабора
торен бокс или плот за работа, стол, вортекс,
термостат, водна баня, хладилни центрофуги за
епруветки с различни размери или една центро
фуга с ротори за стандартни и микроепруветки,
пълен набор автоматични пипети, наконечници,
стативи, контейнер за използвани наконечници,
хладилник с камера за съхранение на биологичен
материал, електрически контакти, ръкавици;
бб) място за ДНК амплификация (задължи
телно само за университетска лаборатория) – ла
бораторен бокс, стол, амплификатор, вортекс,
микроцентрофуга, пълен набор автоматични
пипети, наконечници, фризер за реактиви, хла
дилник за диагностикуми, ръкавици, контейнер
за използвани наконечници;
вв) място за ДНК визуализиране (задължител
но само за университетска лаборатория) – пло
тове за работа, столове, апаратура за ELISA, рН
метър, магнитна бъркалка, електронна везна,
ръкавици, автоматични пипети, микровълнова
печка, камина с отдушник, апаратура за гелелект рофореза, U V система за от читане на
нуклеинови и протеинови гелове с компютърен
анализ, хладилник с фризер за съхранение на
амплифициран материал;
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г) помощно помещение – оборудва се с плот,
водна баня, аспиратор, стативи, дестилирана вода,
дезинфектанти, ръкавици, шкафове за съхранение
на консумативи, офис документи, минимум три
контакта, добро осветление.
2.3.13.3. Дейности. В серологичната лабора
тория се извършват следните специфични дей
ности – взимане на кръв, отделяне на серум/
плазма, серологично изследване за кардиоли
пинови и специфични антитрепонемни антитела
чрез реакциите флокулация, хемаглутинация и
ELISA. В допълниние могат да се извършват
бързи и скринингови тестове за ХИВ/СПИН
и Хепатит В – HBsAg, обработка на генитални
проби и извършване на ELISA и/или ДНК тестове
за полово предавана хламидиална и гонококова
инфекция, съхранение на биологични материали
и контролни серуми. Лабораторията трябва да
разполага с достатъчно шкафове за лаборатор
на посуда и консумативи, кофи за биологични
отпадъци, вани за обеззаразяване, стерилиза
тор, аптечка. Реактивите и диагностикумите се
съхраняват в хладилници и фризери отделно от
тези за биологичен материал.
2.3.14. Отделение по дерматохистопатология
и имунохистохимия – задължително се разкрива
в структура с III ниво на компетентност.
2.3.14.1. Устройство. В него работи лекар с
призната специалност по кожни и венериче
ски болести и допълнителна квалификация по
дерматохистопатология и имунохистохимия, с
продължителност на обучението не по-малко от
6 месеца в областта на дерматохистопатологията
и имунохистохимията и лаборант. Отделението
по дерматохистопатология и имунохистохимия се
състои от: приемен кабинет, основно помещение
за лабораторна дейност и зала за микроскопско
изследване:
а) кабинет – използва се за клинична консул
тация на болните с дерматологични заболявания,
в това число анамнеза, дерматологичен преглед,
преценка на необходимостта от провеждане на
цитологично изследване, биопсично (хистоло
гично) и/или имунохистохимично изследване,
попълване на съответните фишове за хистоло
гично и/или имунохистохимично изследване и
лабораторни журнали; кабинетът може да бъде
отделен от основното лабораторно помещение или
да се обособи като функционална част от него;
б) основно помещение за лабораторна дей
ност – използва се за всички манипулации по
подготовка на биопсичните материали от кожа,
подкожие, мускули, лимфни възли, включително
приготвяне на криостатни срези, подготовка на
субстратите за хистопатологично (ХИ) и иму
нохистохимично изследване (ИХИ), работа и
съхранение, подготовка на работните концентра
ции за имунохистохимично изследване (ИХИ),
накапване, инкубация, измиване и монтиране на
препаратите за ХИ, ИХИ, водене на документа
ция; лабораторията по дерматохистопатология
и имунохистохимия трябва да е с възможности
за бърза проточно-отточна вентилация, добро
общо и локално (на работните места) осветление,
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противопожарна защита с приемно помещение за
биопсични и хирургични материали, лабораторна
стъклария, реактиви, лабораторно обзавеждане;
в) зала за микроскопско изследване – служи
за отчитане на хистологичните и имунохис
тохимичните препарати чрез използването на
светлинен микроскоп; залата за микроскопско
изследване може да бъде свързана с основното
помещение на лабораторията или с кабинета;
г) хистотека– състои се от шкафове за дълго
годишно съхраняване на парафинови блокчета
и хистопрепарати.
2.3.14.2. Оборудване:
а) кабинет – оборудван е с лекарско бюро,
столове, медицинска кушетка, библиотечен шкаф
за документи, картотека, мивка с течаща топла
и студена вода, естествено и изкуствено освет
ление, отговарящо на нормативните изисквания,
телефон, компютър, принтер, апарат за измерване
на кръвно налягане, медицински документи:
амбулаторен журнал, рецепти, фишове за назна
чаване на хистологични и имунохистохимични
изследвания;
б) основно помещение за лабораторна дей
ност – то трябва да бъде оборудвано с лаборатор
ни плотове, микротом, замразяващ микротом,
хистокинет, апарат за включване в парафин,
оцветителен апарат, хладилник, центрофуга,
минусов хладилник с температура до -70 °С, фри
зер с температура минимум -20 °С, вертикален
ажитатор за епруветки, рН метър, лабораторна
везна, сушилня за лабораторна посуда, термос
тат, термос за съхранение на течен азот, столове
на колела, масичка на колела за разполагане
на предметните стъкла и други инструменти
за подготовка на хистосрези, пластмасови или
кутии за съхранение на криостатни срези, шка
фове за съхранение на лабораторни материали
и реактиви, библиотечен шкаф за документи,
латексови ръкавици, предпазни очила за работа
с биологични материали, ваничка с дезинфекци
онен разтвор, барабани за водна стерилизация,
метални кутии за изхвърляне на използвани игли
и други заразни материали, мивка с течаща то
пла и студена вода, журнал за регистриране на
проведените манипулации, добро естествено и
изкуствено осветление, лабораторни реактиви и
консумативи, лабораторна стъклария – стъклени
кювети, десетмилилитрови стъклени шишета,
стъклени епруветки, стативи за епруветки, пласт
масови криоепруветки със запушалка, петрита,
бехерови чаши, колби, мерителни цилиндри,
стъклени и автоматични пипети с различен
калибър, предметни и покривни стъкла, консу
мативи – филтърна хартия, марля, памук, спирт,
дестилатор за дестилирана вода, дезинфектанти,
електрически разклонители, телефон, компютър;
в) зала за микроскопско изследване; трябва
да има работна маса с монтиран светлинен
микроскоп с приставка за поляризация, фото
приставка, стол, работен журнал за вписване
на резултатите, журнал за фотодокументация,
шкаф за съхранение на диапозитиви и друга
фотодокументация, инструменти и консумати
ви за поддръжка на микроскопа, приставка за
хистологично измерване на туморните лезии.
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2.3.14.3. Дейности. В отделението по дермато
хистопатология и имунохистохимия се извършва
специализирана лабораторна диагностика на
всички дерматологични заболявания. Използват
се имунохистохимични диагностични техники за
специфично маркиране и оцветяване на биоп
сичния препарат за доказване на специфични за
дадено заболяване маркери. Тази диагностика се
прилага за ранното диагностициране и прогноза
при редица възпалителни, туморни и лимфопро
лиферативни заболявания на кожата.
3. Изисквания за работещите в структурите
по кожни и венерически болести и организация
на работата
3.1. Кабинет по кожни и венерически болести
в амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ:
3.1.1. Човешки ресурси:
а) лекар с призната специалност по кожни и
венерически болести; специалистът по кожни и
венерически болести носи пълна отговорност за
пациента от момента на първия преглед, като
провежда изследванията, поставя диагнозата,
изготвя лечението и следи ефекта му чрез кон
тролни прегледи до момента, в който пациентът
постъпи в болница; лекарите в кабинетите по
кожни и венерически болести могат да участват
в клинични проучвания под ръководството на
методичен координатор на дейността им;
б) медицинска сестра в кабинет по кожни и
венерически болести се назначава при необхо
димост и преценка на специалиста по кожни и
венерически болести, ръководител на кабинета;
медицинската сестра трябва да има специфичната
подготовка; тя работи под контрола на специа
листа дерматолог и извършва следните дейности:
попълва документацията, регулира потока от
пациенти и следи за разхода на консумативите;
в) санитар – назначава се по преценка на лека
ря – специалист по кожни и венерически болести.
3.1.2. Организация на работата: диагностиката
и лечението се осъществяват от лекар с призната
специалност по кожни и венерически болести,
който извършва:
а) анамнеза съгласно специфичните за спе
циалността изисквания;
б) обстоен физикален и дерматологичен статус;
в) извършване на допълнителни специализира
ни изследвания при необходимост – хистопатоло
гични, имунофлуоресцентни, микробиологични,
микологични, серологични и др.;
г) поставяне на вероятна диагноза;
д) изграждане на диференциално-диагности
чен план;
е) интерпретация на специализираните из
следвания;
ж) поставяне на диагноза като резултат от
проведената диференциална диагноза;
з) изготвяне на индивидуален лечебен план;
и) периодичен контрол на състоянието на
пациента и при необходимост от корекция на
лечебния план;
к) водене на диспансерно наблюдение;
л) консултиране на пациентите при необхо
димост със съответните профилни специалисти.
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3.2. Приемно-консултативни кабинети към диагностично-консултативен блок на лечебно заведение
за болнична помощ.
3.2.1. Човешки ресурси:
а) лекарят в приемно-консултативния кабинет
е с призната специалност по кожни и венери
чески болести;
б) медицинската сестра в приемно-консул
тативните кабинети е с квалификация и опит в
областта на дерматологията.
3.2.2. Организация на работата:
3.2.2.1. Лекарят:
а) снема дерматологична анамнеза;
б) снема подробен дерматологичен статус;
в) назначава специфични изследвания;
г) назначава необходимите консултации със
съответни специалисти;
д) приема болни за хоспитализация;
е) назначава лечение на болните, които не
се хоспитализират.
3.2.2.2. Медицинската сестра:
а) работи под ръководството на лекаря;
б) попълва медицински документи;
в) подготвя болните за стационара.
3.3. Структури с II ниво на компетентност
3.3.1. Човешки ресурси:
3.3.1.1. Минимален брой лекари с призната
специалност по кожни и венерически боле
сти – двама специалисти;
3.3.1.2. Минимален брой лекари в структура
та – двама лекари.
3.3.2. Дейности:
3.3.2.1. Брой преминали пациенти годиш
но – 200;
3.3.2.2. Брой извършени биопсии годишно – 50;
3.3.3. Компетентност – целият спектър на
дерматологията и венерологията без лимфоми,
еритродермии и животозастрашаващи дерматози:
а) лечебно-диагностична дейност в оптимален
размер, съобразен с актуалните световни дос
тижения в дерматологичната и венерологичната
наука;
б) може да се извършва учебно-преподавател
ска дейност на студенти и/или специализанти;
в) може да се извършва научноизследовател
ска работа в областта на нови диагностични и
терапевтични методи и клинични проучвания
на лекарствени продукти.
3.3.4. Организация на работата.
3.3.4.1. В структурите могат да работят и
лекари без призната специалност по кожни и
венерически болести в хода на тяхното обучение
или специализация. Това става под ръководството
и отговорността на ръководителя на съответната
структура.
3.3.4.2. Лекуващият лекар носи цялата отго
ворност за пациента от приемането до момента
на изписването му.
3.3.4.3. Лек у ващи я т лекар предоставя на
пациента епикриза в деня на изписването му.
3.3.4.4. Лекуващият лекар е длъжен да инфор
мира пациента или неговите близки за състояни
ето, прогнозата на заболяването, предстоящите
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изследвания и методи на лечение, за евентуал
ните усложнения, които могат да възникнат по
време на диагностиката и лечението, както и за
съществуващите алтернативи.
3.3.4.5. Предимство е медицинската сестра да
е с квалификация и опит в областта на кожните
и венерическите болести.
3.3.4.6. Медицинската сестра има следните
функции и задължения:
а) приема новоприетите болни, извършва
санитарната им обработка и ги подпомага в
настаняването им в болничната стая;
б) запознава болните с правилника за въ
трешния ред, дневния режим, разположението на
лекарските кабинети, кабинетите за изследване,
лабораториите, манипулационните, трапезари
ята и санитарните възли; подпомага болния в
адаптацията му в болничната среда;
в) наблюдава за спазване на правилника за
вътрешния ред и дневния режим;
г) организира, ръководи и контролира рабо
тата на санитарите;
д) отговаря за реда и чистотата в поверените
є болнични стаи;
е) подготвя болния и болничните стаи за
визитация и участва в нея с лекуващия лекар;
ж) организира и осигурява болничните грижи
за тежко болни на легло;
з) функции в лечебно-диагностичния процес:
аа) изпълнява всички назначения и инструк
ции на лекуващия лекар, касаещи болните, като
своевременно го информира за извършеното и
за евентуални затруднения;
бб) подпомага лекуващия лекар при провежда
не на изследванията и повикване на консултанти;
вв) измерва температура, пулс, артериално
налягане (АН), дишане, диуреза;
гг) прави подкожни, мускулни и венозни
инжекции и вливания;
дд) взема материали от болния за бактери
ологично и вирусологично изследване;
ее) изписва, получава, разпределя, раздава и
заприходява предписаните лекарствени продукти;
жж) подготвя болните за различни изследва
ния и ги придружава до съответната структура;
зз) прави кожноалергични проби при нужда;
ии) прави очистителни клизми по назначе
ние, поставя лед, компреси, влажни обтривания,
масажи срещу декубитус, редовен тоалет и об
служване на легло на тежко болните;
кк) поддържа хигиена на работното място;
и) води съответната документация за ме
дицински сестри (рапортна книга, тетрадка за
визитации, тетрадка за назначения, лекарстве
ни листове за изписани лекарствени продукти,
медицинск и издели я, санитарни материа ли,
температурен лист);
к) поръчва, разпределя и раздава храната
на болните според назначените диети; следи за
изрядна хигиена в кухненския офис;
л) следи за опазване на болничното имущество;
м) задължена е да пази медицинска тайна и
не разгласява лични конфиденциални данни за
болния, като съблюдава човешките му права.
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3.4. Структури с III ниво на компетентност
3.4.1. Човешки ресурси:
3.4.1.1. Минимален брой лекари с призната
специалност по кожни и венерически боле
сти – шестима специалисти;
3.4.1.2. Минимален брой лекари в структура
та – шестима лекари.
3.4.1.3. Брой специалисти с допълнителна
квалификация за:
а) дерматопатология – един специалист;
б) дерматохирургия – един специалист;
в) дерматоалергология – един специалист.
3.4.2. Дейности:
3.4.2.1. Брой преминали пациенти годиш
но – 500;
3.4.2.2. Брой извършени биопсии годиш
но – 200;
3.4.2.3. Фототерапевтични процедури – 200;
3.4.2.4. Алергологични тестове – 100;
3.4.2.5. Хирургични операции – 50.
3.4.3. Компетентност – целият спектър на
дерматологията и венерологията, включително
лимфоми, еритродермии и животозастрашаващи
дерматози:
а) лечебно-диагностична дейност, съобразена
с актуалните световни достижения в дермато
логичната и венерологичната наука;
б) учебно-преподавателска дейност на сту
денти и/или специализанти;
в) научноизследователска работа в областта
на нови диагностични и терапевтични методи и
клинични проучвания на лекарствени продукти.
3.4.4. Организация на работата.
Към изискванията за организация на работата
за II ниво на компетентност е препоръчително
да се разкрият:
3.4.4.1. Структура по алергодерматози, в която
се лекуват следните болести: остра и хронична
уртикария, ангиоедем, атопична екзема, алер
гичен контактен дерматит, алергична пурпура
и васкулит, лекарствено-индуцирани дерматози,
фотоалергични реакции.
3.4.4.2. Структура по полово предавани бо
лести, в която се лекуват следните болести:
бактериа лни инфек ции (сифилис, гонок ци я,
шанкроид, хламидиални инфекции, гранулома
ингвинале, бактериална вагиноза, микоплазмени
урогенитални инфекции, неспецифични бакте
риални уретрити), вирусни (генитален херпес,
папиломни вирусни инфекции, СПИН, хепатит
В), протозойни, микотични и ектопаразитни
(скабиес и педикулоза).
3.4.4.3. Структура по онкодерматология, в
която се лекуват следните болести: доброкачест
вени епидермални и мезенхимни кожни тумори,
базоцел уларен и спиноцел уларен карцином,
малигнен меланом, саркоми на кожата, вклю
чително и сарком на Капоши, кожни лимфоми,
хистиоцитози и мастоцитози.
3.4.4.4. Структура по болести на съединител
ната тъкан, в която се лекуват следните болести:
локализирана и системна склеродермия, лупус
еритематозус (хроничен, субакутен, системен),
дерматомиозит, смесена съединителнотъканна
болест и синдром на Сьогрен.
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3.4.4.5. Структура по автоимунни булозни за
болявания, в която се лекуват следните болести:
пемфигус, булозен и цикатризиращ пемфигоид,
пемфигоид на бременните, булозна епидермолиза,
дерматитис херпетиформис, линеарна IgA-булозна
дерматоза.
3.4.4.6. Структура по детска дерматология, в
която се лекуват заболявания на кожата, косата
и ноктите в детската възраст.
4. Изисквания за права и задължения на
пациента
Пациентът има право да бъде запознат подроб
но с всички етапи от диагнозата и лечението си.
4.1. Пациентът дава писмено своето инфор
мирано съгласие след подробна информация от
лекар относно:
4.1.1. Изпълнение на лабораторни (биохимич
ни) тестове и инструментални изследвания след
разясняване на необходимостта и ползата от тях,
рискове за усложнения, приноса им за диагно
зата или за определяне на лечебното поведение;
4.1.2. Естеството на заболяването, от което
боледува пациентът, настъпили или очаквани
усложнения в развитието на болестта, рисковете
от болестта, необходимостта от лечение, вида на
това лечение и очаквания изход от лечението
в различни варианти, ако такива са възможни.
4.2. Пациентът следва да:
4.2.1. Спазва добра лична хигиена;
4.2.2. Спазва лекарските препоръки;
4.2.3. Осведомява лекуващия лекар и ме
дицинския персонал за болестни състояния,
представляващи риск за екипа (СПИН, сифилис,
хепатит В и С);
4.2.4. Спазва реда, дисциплината, хигиената
и тишината в структурата, както и правилника
за вътрешния ред на болницата.
4.3. Пациентът, подлежащ на дерматохирур
гична интервенция:
4.3.1. Следва да бъде запознат подробно с
всички етапи от диагнозата до оперативното
лечение – да се осведоми за евентуалните опас
ности и възможни компликации, които могат да
настъпят по повод оперативната интервенция, и
писмено да даде своето информирано съгласие;
4.3.2. Длъжен е да спазва лекарските пре
поръки за режим и консервативно лечение, да
уведомява медицинския персонал за болестни
състояния, представляващи риск за екипа (СПИН,
сифилис, хепатит В и С);
4.3.3. Следва да даде съгласие за фотография
преди и след лечението.
5. Изисквания за обем на диагностичните
възможности при пациента
5.1. Задължителни диагностични възможности
за кабинет по кожни и венерически болести в
амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ
5.1.1. Прегледи:
5.1.1.1. Първичен преглед с описание на анам
неза и статус и изработване на индивидуална
лечебна схема;
5.1.1.2. Вторичен преглед и оценка на нов
медицински проблем;
5.1.1.3. Консултация с друг специалист в ам
булаторни условия;
5.1.1.4. Експертиза на временна неработос
пособност;
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5.1.2. Общомедицински дейности:
5.1.2.1. Ин жек ции – подкож на, м уск улна,
венозна;
5.1.2.2. Парентерални инфузии;
5.1.3. Специфични дейности:
5.1.3.1. Витропресия;
5.1.3.2. Оглед със светлина на Ууд;
5.1.3.3. Дерматоскопия;
5.1.3.4. Изваждане на акар от скабиесен ход;
5.1.3.5. Интерпретиране на резултат от мик
робиологична посявка;
5.1.3.6. Интерпретиране на резултат от мико
логична посявка; извършване на пробата;
5.1.3.7. Извършване на директна микроскопия
с KOH при микози;
5.1.3.8. Интерпретиране на трихограма при
дефлувиуми; извършване на пробата;
5.1.3.9. И н т ерп ре т и ра не на ц и т олог и ч но
изследване – тест на Tzank при автоимунни и
вирусни булозни дерматози и цитонамазка при
кожни тумори;
5.1.3.10. Интерпретиране на резултат от хис
тологично изследване и по възможност вземане
на материал за биопсия;
5.1.3.11. Интерпретиране на резултат от ди
ректна имунофлуоресценция;
5.1.3.12. Интерпретиране на резултат от ин
директна имунофлуоресценция на серум при
автоимунни булозни дерматози;
5.1.3.13. Интерпретиране на резултат от инди
ректна имунофлуоресценция на мехурна течност
при автоимунни булозни дерматози;
5.1.3.14. Интерпретиране на фототест (опреде
ляне на минимална еритемна доза, фоточувстви
телност и фотоалергия);
5.1.3.15. Интерпретиране на кожноалергични
проби – скарификация;
5.1.3.16. Интерпретиране на кожноалергични
проби – убождане („прик“ тест);
5.1.3.17. Интерпретиране на кожноалергични
проби – епикутанни;
5.1.3.18. Интерпретиране на кожноалергични
проби – интракутанни;
5.1.3.19. Интерпретиране на електронна ми
кроскопия при групата на епидермолизис булоза,
при ихтиозите и при дерматовирозите;
5.1.3.20. Извършване на капиляроскопия при
S. Raynaud и склеродермия;
5.1.3.21. Интерпретиране на резултата от
сонографията на кожа, кръвоносни съдове и
кожни тумори;
5.1.3.22. Интерпретиране на общите IgE;
5.1.3.23. Интерпретиране на специфичните IgE;
5.1.3.24. Интерпретиране на имуноглобулини
G, A и M;
5.1.3.25. Интерпретиране на хемолитичната
активност на комплемента;
5.1.3.26. Интерпретиране на фракциите на
комплемента (СЗ, С4, С1 инх. и др.);
5.1.3.27. Интерпретиране на еозинофилия;
5.1.3.28. Интерпретиране на циркулиращи
имунни комплекси;
5.1.3.29. Интерпретиране на криоглобулини и
студови аглутинини;
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5.1.3.30. Интерпретиране на антинуклеарни
антитела – ANA, анти-nDNA, анти-eDNA, Sm,
RNP, Ro, La;
5.1.3.31. Интерпретиране на антикоагулантната
активност на серума;
5.1.3.32. Интерпретиране на AST;
5.1.3.33. Интерпретиране на ревматоиден
фактор;
5.1.3.34. Интерпретиране на кардиолипинови
антитела (IgG, IgM);
5.1.3.35. Интерпретиране на Fe, Cu, Zn и др.
микроелементи при дефлувиуми, алопеция ареата
и акродерматитис ентеропатика;
5.1.3.36. Интерпретиране на серологични из
следвания за хелминти и други паразити (токсо
кароза, токсоплазмоза, ехинококоза, трихинелоза)
при алергодерматози;
5.1.3.37. Интерпретиране на интрадермален
тест с автоложен серум при хронична уртикария
и ангиоедеми;
5.1.3.38. Интерпретиране на ТАТ, МАТ, TSH,
FTЗ, FT4, нива на IgG срещу H. pylori и Н. pylоri
антиген във фецес при хронична уртикария и
ангиоедема.
5.2. Задължителни диагностични възможности
за отделение по кожни и венерически болести към
лечебно заведение за болнична помощ
5.2.1. Прегледи:
5.2.1.1. Първи чен преглед с описание на
анамнеза и локален статус; изготвяне на писмен
индивидуален лечебен план;
5.2.1.2. Вторичен преглед;
5.2.1.3. Консултация с друг специалист;
5.2.1.4. Експертиза на временна неработос
пособност;
5.2.1.5. Експертиза на трайна неработоспо
собност.
5.2.2. Общомедицински дейности:
5.2.2.1. Ин жек ци я – подкож на, м уск улна,
венозна;
5.2.2.2. Парентерални инфузии;
5.2.2.3. Кардио-пулмонална ресусцитация (по
витални индикации).
5.2.3. Специфични дейности:
5.2.3.1. Интерпретиране на рутинни паракли
нични, биохимични и серологични изследвания;
5.2.3.2. Оглед със светлина на Ууд;
5.2.3.3. Дерматоскопия;
5.2.3.4. Изваждане на акар от скабиесен ход;
5.2.3.5. Интерпретиране на резултат от мик
робиологична посявка;
5.2.3.6. Интерпретиране на резултат от мико
логична посявка; извършване на пробата;
5.2.3.7. Извършване на директна микроскопия
с KOH при микози;
5.2.3.8. Интерпретиране на трихограма при
дефлувиуми; извършване на пробата;
5.2.3.9. И н т ерп ре т и ра не на ц и т олог и ч но
изследване – тест на Tzank при автоимунни и
вирусни булозни дерматози и цитонамазка при
кожни тумори; извършване на пробата;
5.2.3.10. Интерпретиране на резултат от хисто
логично изследване и вземане на материал чрез
биопсия с пънч, с кюрета, с водач инжекционна
игла, чрез изрязване с ножица, шейв-ексцизия,
инцизия или елиптична ексцизия;
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5.2.3.11. Интерпретиране на резултат от ди
ректна имунофлуоресценция;
5.2.3.12. Интерпретиране на резултат от ин
директна имунофлуоресценция на серум при
автоимунни булозни дерматози;
5.2.3.13. Интерпретиране на резултат от инди
ректна имунофлуоресценция на мехурна течност
при автоимунни булозни дерматози;
5.2.3.14. Интерпретиране на фототест (опреде
ляне на минимална еритемна доза, фоточувстви
телност и фотоалергия); извършване на теста;
5.2.3.15. Кожноалергични проби – скарифи
кация;
5.2.3.16. Кожноалергични проби – убождане
(„прик“ тест);
5.2.3.17. Кожноалергични проби – епикутанни;
5.2.3.18. Кожноалергични проби – интраку
танни;
5.2.3.19. Интерпретиране на електронна ми
кроскопия при групата на епидермолизис булоза,
при ихтиозите и при дерматовирозите;
5.2.3.20. Извършване на капиляроскопия при
S. Raynaud и склеродермия;
5.2.3.21. Витропресия;
5.2.3.22. Интерпретиране на резултата от
епикутанен провокационен тест с контактни
алергени; извършване на теста;
5.2.3.23. Интерпретиране на резултатите от
функционалните изследвания на кожата – кожна
еластичност, влажност на кожата, мастна секре
ция, алкално-киселинно равновесие, трансепи
дермална водна загуба, десквамация, релеф на
кожата и кожна температура;
5.2.3.24. Интерпретиране на общите IgE;
5.2.3.25. Интерпретиране на специфичните IgE;
5.2.3.26. Интерпретиране на имуноглобулини
G, A и M;
5.2.3.27. Интерпретиране на хемолитичната
активност на комплемента;
5.2.3.28. Интерпретиране на фракциите на
комплемента (С3, С4, С1 инх. и др.);
5.2.3.29. Интерпретиране на еозинофилия;
5.2.3.30. Интерпретиране на циркулиращи
имунни комплекси;
5.2.3.31. Интерпретиране на криоглобулини и
студови аглутинини;
5.2.3.32. Интерпретиране на антинуклеарни
антитела – ANA, анти-nDNA, анти-eDNA, Sm,
RNP, Ro, La;
5.2.3.33. Интерпретиране на антикоагулант
ната активност на серума;
5.2.3.34. Интерпретиране на AST;
5.2.3.35. Интерпретиране на ревматоиден
фактор;
5.2.3.36. Интерпретиране на кардиолипинови
антитела (IgG, IgM);
5.2.3.37. Интерпретиране на Fe, Cu, Zn и др.
микроелементи при дефлувиуми, алопеция ареата
и акродерматитис ентеропатика;
5.2.3.38. Интерпретиране на серологични из
следвания за хелминти и други паразити (токсо
кароза, токсоплазмоза, ехинококоза, трихинелоза)
при алергодерматози.
5.3. Необходими диагностични възможности
за клиника
5.3.1. Прегледи:
5.3.1.1. Първи чен п реглед с описание на
анамнеза и локален статус; изготвяне на писмен
индивидуален лечебен план;
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5.3.1.2. Вторичен преглед;
5.3.1.3. Първичен преглед в домашна обста
новка;
5.3.1.4. Вторичен преглед в домашна обста
новка;
5.3.1.5. Консултация с друг специалист в ам
булаторни условия;
5.3.1.6. Консултация с друг специалист в до
машни условия;
5.3.1.7. Експертиза на временна неработо
способност;
5.3.1.8. Експертиза на трайна неработоспо
собност.
5.3.2. Общомедицински дейности:
5.3.2.1. Ин жек ци я – подкож на, м уск улна,
венозна;
5.3.2.2. Парентерални инфузии;
5.3.2.3. Кардио-пулмонална ресусцитация (по
витални индикации).
5.3.3. Специфични дейности:
5.3.3.1. Витропресия;
5.3.3.2. Оглед със светлината на Ууд;
5.3.3.3. Дерматоскопия;
5.3.3.4. Изваждане на акар от скабиесен ход;
5.3.3.5. Интерпретиране на резултат от мик
робиологична посявка;
5.3.3.6. Интерпретиране на резултат от мико
логична посявка; извършване на пробата;
5.3.3.7. Извършване на директна микроскопия
с KOH при микози;
5.3.3.8. Интерпретиране на трихограма при
дефлувиуми; извършване на пробата;
5.3.3.9. Интерпретиране на цитологично из
следване – тест на Тzank при автоимунни и ви
русни булозни дерматози, цитонамазка при кожни
тумори, отпечатъци от кожа и/или лимфен възел
при кожни лимфоми; извършване на пробата;
5.3.3.10. Интерпретиране на резултат от хисто
логично изследване и вземане на материал чрез
биопсия с пънч, с кюрета, с водач инжекционна
игла, чрез изрязване с ножица, шейв-ексцизия,
инцизия или елиптична ексцизия; извършване
на изследването;
5.3.3.11. Интерпретиране на резултат от директ
на имунофлуоресценция – вземане на материал
по един от гореописаните способи, най-често чрез
биопсия с пънч; извършване на изследването;
5.3.3.12. Интерпретиране на резултат от ин
директна имунофлуоресценция на серум при
автоимунни булозни дерматози; извършване на
изследването;
5.3.3.13. Интерпретиране на резултат от инди
ректна имунофлуоресценция на мехурна течност
при автоимунни булозни дерматози; извършване
на изследването;
5.3.3.14. Интерпретиране на фототест (оп
ределяне на минималната еритемна доза, фо
точувствителност и фотоалергия); извършване
на теста;
5.3.3.15. кожноалергични проби – скарифи
кация;
5.3.3.16. кожноалергични проби – убождане
(„прик“ тест);
5.3.3.17. кожноалергични проби – епикутанни;
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5.3.3.18. кожноалергични проби – интраку
танни;
5.3.3.19. Интерпретиране на електронна ми
кроскопия при групата на епидермолизис булоза,
при ихтиозите и при дерматовирозите;
5.3.3.20. Извършване на капиляроскопия при
S. Raynaud и склеродермия;
5.3.3.21. Интерпретиране на сонография на
кожа, кръвоносни съдове и кожни тумори; из
вършване на изследването;
5.3.3.22. Интерпретиране на резултата от
епикутанен провокационен тест с контактни
алергени; извършване на теста;
5.3.3.23. Интерпретиране на резултатите от
функционалните изследвания на кожата – кож
на еластичност, влажност на кожата, мастна
секреция, алкално-киселинно равновесие, транс
епидермална водна загуба, десквамация, релеф
на кожата и кожна температура; извършване на
изследванията;
5.3.3.24. Интерпретиране на общите IgE; из
вършване на теста;
5.3.3.25. Интерпретиране на специфичните
IgE; извършване на теста;
5.3.3.26. Интерпретиране на имуноглобулини
G, A и M; извършване на теста;
5.3.3.27. Интерпретиране на хемолитичната
активност на комплемента; извършване на теста;
5.3.3.28. Интерпретиране на фракциите на
комплемента (С3, С4, С1 инх. и др.); извършване
на пробите;
5.3.3.29. Интерпретиране на еозинофилия;
извършване на теста;
5.3.3.30. Интерпретиране на циркулиращи
имунни комплекси; извършване на теста;
5.3.3.31. Интерпретиране на криоглобулини и
студови аглутинини; извършване на теста;
5.3.3.32. Интерпретиране на антинуклеарни
антитела – ANA, анти-nDNA, анти-eDNA, Sm,
RNP, Ro, La; извършване на пробите;
5.3.3.33. Интерпретиране на аникоагулантна
активност на серума; извършване на пробите;
5.3.3.34. Интерпретиране на AST; извършване
на теста;
5.3.3.35. Интерпретиране на ревматоиден
фактор; извършване на теста;
5.3.3.36. Интерпретиране на кардиолипинови
антитела (IgG, IgM); извършване на пробите;
5.3.3.37. Интерпретиране на Fe, Cu, Zn и др.
микроелементи при дефлувиуми, алопеция ареата
и акродерматитис ентеропатика;
5.3.3.38. Интерпретиране на серологични из
следвания за хелминти и други паразити (токсо
кароза, токсоплазмоза, ехинококоза, трихинелоза)
при алергодерматози;
5.3.3.39. Интерпретиране на интрадермален
тест с автоложен серум при хронична уртикария
и ангиоедеми и извършване на теста;
5.3.3.40. Интерпретиране на ТАТ, МАТ, TSH,
FT3, FT4, нива на IgG срещу H. pylori и H. pylori
антиген във фецес при хронична уртикария и
ангиоедема;
5.3.3.41. Интерпретиране на резултатите от
ДНК диагностика.
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6. Професионални взаимоотношения между
лекаря с призната специалност по кожни и венерически болести и лекарите от амбулаториите
за първична медицинска помощ (АПМП).
Тук се разглеждат стандартните процедури
за поведение на лекарите от амбулаториите за
първична медицинска помощ (АПМП) и спе
циалиста по кожни и венерически болести при
отделните нозологични единици.
6.1. Вирусни инфекции на кожата и лигавиците
6.1.1. Класификация:
6.1.1.1. Херпес симплекс;
6.1.1.2. Херпес зостер;
6.1.1.3. Вирусни брадавици на кожата;
6.1.1.4. Полови брадавици (кондиломи);
6.1.1.5. Заразни молуски;
6.1.1.6. СПИН;
6.1.1.7. Сарком на Капоши.
6.1.2. Стандартна процедура за поведение:
6.1.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
а) насочва болния със съмнение за вирусни
заболявания към специалист по кожни и венери
чески болести за потвърждаване на диагнозата
и назначаване на адекватно лечение;
б) при рецидив на заболяването насочва па
циента към специалист по кожни и венерически
болести за назначаване и контрол на лечението;
в) при тежко и остро протичащи вирусни
заболявания (херпес зостер, саркома на Капоши,
СПИН) насочва пациентите към отделение или
клиника по кожни и венерически болести за
провеждане на адекватно лечение;
г) при съмнение за СПИН насочва болния
за лабораторна диагностика;
6.1.2.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
а) снема анамнеза и преглежда болния;
б) при първа генитална локализация и бре
менност назначава изследване на тит ър на
вирус-неутрализиращи антитела в серума на
пацентките;
в) при съмнение за злокачествено заболяване
(базоцелуларен и спиноцелуларен карцином, сар
кома на Капоши и др.) назначава хистологично
изследване на кожата;
г) при съмнение за СПИН назначава сероло
гично изследване на човешки имунодефицитен
вирус;
д) при тежко протичащ херпес зостер насоч
ва пациентите към отделение или клиника по
кожни и венерически болести за провеждане на
адекватно лечение;
е) при тежко протичащ херпес зостер офталми
кус консултира болния с лекар по очни болести;
ж) при пациенти с изразена зостерна невралгия
консултира пациента със специалист невролог;
з) назначава адекватна терапия, съобразена
със състоянието на пациента;
и) назначава контролен преглед след 7 – 15 дни
за преценка на състоянието и клиничния отговор;
к) дава мнение за временна нетрудоспособност;
л) при бременни пациентки с полови брада
вици консултира специалиста акушер-гинеколог
за евентуални рискове в периода на раждане;
м) при вирусни заболявания с генитална
локализация консултира партньорите;

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

н) при вирусни заболявания с генитална ло
кализация разяснява начините за предпазване
от заразяване на партньорите;
о) при хронично протичащи вирусни забо
лявания на кожата връща пациента с надлежно
попълнена документация към АПМП за наблю
дение в периодите на ремисия.
6.2. Пиодермии
6.2.1. Фоликулити. При повърхностни и еди
нични лезии лекарят от АПМП провежда локално
антисептично лечение, съветва за системен хиги
енен режим и елиминиране на предиспозиращите
екзогенни фактори. При дълбоки, дисеминирани
или локализирани на лицето лезии лекарят от
АПМП насочва пациента към специалист по
кожни и венерически болести. Специалистът
поставя диагнозата на основа на морфологията
и протичането на заболяването. Той насочва за
микробиологично изследване и антибиограма.
Провеж да лечение с лока лни антисептични
средства и преценява добавянето на селективно
антибиотично лечение, патогенетични средства и
физиотерапевтични процедури. Специалистът по
кожни и венерически болести търси стафилококо
во носителство и предразполагащи заболявания,
съдейства за отстраняване на провокиращите
фактори и препоръчва системен хигиенен режим.
Той консултира пациента с други специалисти.
6.2.2. Хидраденит. Лекарят от АПМП следва
да насочи пациент с хидраденит към специалист
по кожни и венерически болести, който избира
лечебния подход в зависимост от клиничния
стадий (системни антибиотици, локални кор
тикостероидни инжекции, хирургично лечение
или ретиноиди).
6.2.3. Импетиго.
6.2.3.1. Лекарят от АПМП провежда лечение
с локални антисептични средства на леките и
ограничени форми на импетиго контагиоза.
Лекарят от АПМП насочва дисеминираните,
тежко протичащи с общотоксична симптома
тика форми на импетиго контагиоза, както и
импетиго булоза, към специалист по кожни и
венерически болести.
6.2.3.2. Специалистът отхвърля или потвърж
дава диагнозата, назначава микробиологично
изследване и антибиограма. Провежда локално
антисептично и селективно общо антибиотично
лечение. Изолира болните и назначава дезинфек
ция. Следи за постстрептококов остър гломеру
лонефрит при импетиго контагиоза.
6.2.4. Ектима. Лекарят от АПМП насочва
такъв пациент към специалист по кожни и ве
нерически болести за поставяне или отхвърляне
на диагнозата, скрининг в насока на придружа
ващо заболяване, микробиологично изследване
и лечение.
6.2.5. Еризипел.
6.2.5.1. Лекарят от АПМП насочва болните
към специалист по кожни и венерически болести,
отделение или клиника.
6.2.5.2. Специалистът преценява комбинира
нето на антибиотици и добавянето на патогене
тична терапия. При усложнения пациентите се
консултират със съответния специалист – хирург,
физиотерапевт и др. Специалистът по кожни и
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венерически болести провежда профилактика
с депо-пеницилинов препарат на пациентите с
чести рецидиви, сезонни рецидиви и остатъчни
прояви след прекаран първичен, повторен и
рядко рецидивиращ еризипел.
6.2.6. Целулит.
6.2.6.1. Лекарят от АПМП насочва пациента
с целулит към специалист по кожни и венери
чески болести.
6.2.6.2. Специалистът назначава микробио
логично изследване и подходящо антибиотично
лечение. Той преценява необходимостта от кон
султация със специалист хирург.
6.3. Кожна туберкулоза
6.3.1. Стандартна процедура за поведение:
6.3.1.1. Действия на лекаря от АПМП. Лекарят
от АПМП насочва пациентите към специалист по
кожни и венерически болести, който поставя или
отхвърля диагнозата въз основа на клиничната
картина и допълнителните изследвания. Специ
алистът организира изследване за туберкулозни
микобактерии, проба Манту, хистологично из
следване на кожа, рентгенография на бял дроб.
6.3.1.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести. Специалистът в колабо
рация с фтизиатър преценява провеждането на
полихимиотерапия, общоукрепващи меропри
ятия, климатотерапия, диета и необходимост
от допълнителни консултации. Той определя
локалните средства, насочва за проконтролиране
в съответните тубдиспансери.
6.4. Повърхностни и подкожни микози
6.4.1. Класификация:
6.4.1.1. Разноцветен лишей и питириазис вер
зиколор свързани заболявания (себорея, себореен
дерматит, питироспорум фоликулит).
6.4.1.2. Дерматофитни инфекции:
6.4.1.2.1. Тинеа на гладката кожа;
6.4.1.2.2. Онихомикоза;
6.4.1.2.3. Тинеа на скалпа;
6.4.1.3. Мукокутанни кандидози:
6.4.1.3.1. Орална кандидоза:
6.4.1.3.1.1. Остър хипертрофичен стоматит;
6.4.1.3.1.2. Остър атрофичен стоматит;
6.4.1.3.1.3. Хроничен атрофичен стоматит;
6.4.1.3.2. Генитална кандидоза:
6.4.1.3.2.1. Кандидозен баланопостит;
6.4.1.3.2.2. Кандидозен вулвовагинит;
6.4.1.3.3. Кожна кандидоза;
6.4.1.4. Подкож ни микози– спорот ри хоза,
мицетоми и др.
6.4.1.5. Кожни прояви на системни микози.
6.4.2. Стандартна процедура за поведение:
6.4.2.1. Действия на лекаря от АПМП. При
съмнение за микоза на кожата и видимите
лигавици насочва болния за консултация със
специалист по кожни и венерически болести.
6.4.2.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.4.2.2.1. Снема анамнеза и извършва клиничен
преглед на пациента;
6.4.2.2.2. Преглежда пациента с лампата на Ууд;
6.4.2.2.3. Прави микологична лабораторна
диагностика:
а) микроскопско изследване на неоцветен
препарат с калиева основа;
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б) микроскопско изследване на оцветен пре
парат с метиленово синьо или оцветен по Грам;
в) посявка за видова идентификация – по
преценка;
г) специфични тестове за видова идентифи
кация – по преценка;
д) биохимични (асимилация и ферментация
на захари) и молекулярни тестове (PCR) и флу
оресцентна микроскопия – по преценка;
е) по възможност ин витро антибиотично
тестване – по преценка;
ж) кожна биопсия – по преценка;
6.4.2.2.4. Провежда адекватно локално, систем
но или комбинирано лечение до негативиране на
микологичните проби (микроскопски препарат
или посявка);
6.4.2.2.5. Болният се насочва към АПМП с
талон, отразяващ проведената терапия;
6.4.2.2.6. Болният се контролира от специалист
по кожни и венерически болести клинично и
микологично веднъж на три месеца в рамките на
една година за развитие на рецидив на микозата.
6.5. Лаймска болест
6.5.1. Стандартна процедура за поведение:
6.5.1.1. Действия на лекаря от АПМП. Ле
карят от АПМП отстранява целия кърлеж по
установените правила, хирургично обработва
раната и при показания поставя ТАП като про
филактика на тетанус. Той насочва болния към
съответния специалист по кожни и венерически
болести, вътрешни болести или невролог. Впо
следствие лекарят от АПМП води диспансерното
наблюдение и редовно консултира болния със
специалист по кожни и венерически болести
или инфекциозни болести. Серологичните из
следвания се извършват двукратно през първата
половин година, последвано от тестване през
6 – 12 месеца до края на третата година или до
серонегативиране с провеждане на серологични
изследвания през 6 – 12 месеца.
6.5.1.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести. Поставя диагнозата въз
основа на клинико-епидемиологичните данни
и серологичните изследвания на 20-ия ден, а
при отрицателен резултат – и на 40-ия ден след
ухапването. Те определят стадия на заболява
нето, продължителността на антибиотичното и
симптоматичното лечение.
6.6. Полово предавани инфекции (ППИ)
6.6.1. Класификация:
6.6.1.1. Бактериални.
6.6.1.1.1. Сифилис.
6.6.1.1.2. Гонококция.
6.6.1.1.3. Мек шанкър.
6.6.1.1.4. Донованоза.
6.6.1.1.5. Хламидиални урогенитални инфекции.
6.6.1.1.6. Венерична лимфогранулома.
6.6.1.1.7. Микоплазмени урогенитални ин
фекции.
6.6.1.1.8. Неспецифични бактериални уретрити.
6.6.1.1.9. Бактериална вагиноза.
6.6.1.1.10. Лепра.
6.6.1.2. Протозойни.
6.6.1.2.1. Трихомоназа.
6.6.1.3. Вирусни.
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6.6.1.3.1. Генитален херпес.
6.6.1.3.2. Венерически брадавици.
6.6.1.3.3. СПИН.
6.6.1.3.4. Хепатит Б.
6.6.1.3.5. Молускум контагиозум.
6.6.1.4. Микотични.
6.6.1.4.1. Урогенитална кандидоза.
6.6.2. Стандартна процедура за поведение:
6.6.2.1. Действия на лекаря от АПМП. При
съмнения за ППИ болният се насочва за кон
султация, преглед, изследване и лечение от
специалист по кожни и венерически болести.
6.6.2.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести.
6.6.2.2.1. Снема се анамнеза и се извършва
клиничен преглед.
6.6.2.2.2. Извършва се микроскопско изслед
ване.
а) нативна микроскопия;
б) препарат, оцветен с метиленово синьо, и
по Грам.
6.6.2.2.3. Взема се материал за микробиоло
гично и микологично изследване
6.6.2.2.4. Взема се материал за специфични
инфекции (гонококи, хламидии, микоплазми).
6.6.2.2.5. Взема се кръв за серологично из
следване за сифилис и СПИН.
6.6.2.2.6. Кюретиране на молуски.
6.6.2.2.7. Локална химиотерапия на полови
брадавици.
6.6.2.2.8. Криотерапия на полови брадавици.
6.6.2.2.9. Амбулаторно лечение на сифилис и
гонококция:
а) серологичен и клиничен контрол на бол
ните от сифилис на 3-тия, 6-ия и 12-ия месец и
след това веднъж годишно до три години след
лечението;
б) клиничен и микробиологичен контрол на
болните от гонококция на 3-тия, 10-ия и 15-ия
ден след лечението, а при жените – и след пър
вата менструация;
в) при необходимост и по преценка на лекаря
някои болни със сифилис може да се лекуват
стационарно съгласно съществуващите наредби.
6.7. Екзема/дерматит. Атопичен дерматит (АД)
6.7.1. Класификация:
6.7.1.1. Ендогенна екзема – атопичен дерматит
(atopic dermatitis).
6.7.1.2. Екзогенна екзема – алергичен и/или
иритативен контактен дерматит.
6.7.1.3. Други екземи: нумуларна, себорей
на, хиперкератотична екзема, дизхидротична,
астеатотична.
6.7.2. Стандартна процедура за поведение.
6.7.2.1. Действия на лекаря от АПМП. При
наличие на анамнестични и клинични данни за
АД или екзема лекарят от АПМП е необходимо
да насочи пациента към специалист по кожни и
венерически болести.
6.7.2.2. Действие на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.7.2.2.1. Изисквания за диагноза:
а) анамнеза и преглед на кожата, кожните
придатъци и видимите лигавици;
б) кожна биопсия – по преценка;
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в) им у нофл уоресцен т но изследва не – ди
ректна и индиректна имунофлуоресценция – по
преценка;
г) епикутанни тестувания – по преценка;
д) микологично изследване – микроскопия
с КОН, културелно изследване – по преценка;
е) микробиологични изследвания – по пре
ценка;
ж) фото „patch“ тест – по преценка;
з) лабораторни изследвания – по преценка.
6.7.2.2.2. Специфични дейности – извършват
се след внимателно прецизиране и преценявайки
необходимостта от всяка една:
а) първичен преглед с описание на анамнеза
и локален статус; изготвяне на писмен индиви
дуален лечебен план;
б) кожноалергични проби – епикутанни, ку
танни и интрадермални; тестване със стандартна
серия или с т.нар. целеви алергени;
в) консултация за имунизация при алергично
болни деца;
г) орален провокационен тест с храни и ме
дикаменти;
д) определяне на рестриктивна диета;
е) изследване и интерпретиране на общите и
специфичните IgE;
ж) изследване и интерпретиране на имуногло
булини IgG, IgA и IgM, хемолитичната активност
на комплемента, фракциите на комплемента (С3,
С4, С1-инх. и др.);
з) изследване и интерпретиране на еозино
филия;
и) изследване и интерпретиране на цирку
лиращи им у нни комплекси, криоглобулини,
ревматоиден фактор;
к) изследване и интерпретиране при опре
делени показания на антинуклеарни антитела
(ANA, anti-nDNA, anti-eDNA, Sm, RNP, Ro, La) и
на ANCA, кардиолипинови антитела (от класове
IgG, IgA и IgM);
л) изследване и интерпретиране на AST;
м) интерпретиране на серологични изследва
ния за хелминти (токсокароза, токсоплазмоза,
ехинококоза, трихинелоза).
6.7.2.2.3. Лечение:
6.7.2.2.3.1. Лечение на АД:
6.7.2.2.3.1.1. Елиминация на провокиращите
фактори:
а) аероалергени;
б) хранителни алергени;
в) иританти;
6.7.2.2.3.1.2. Локално лечение:
а) емолиенти;
б) компреси с антисептични разтвори;
в) локални кортикостероиди – лосиони, кре
мове, унгвенти; съобразява се видът на лезията,
локализацията и силата на препарата;
г) калциневринови инхибитори – tacrolimus,
pimecrolimus;
д) антибиотични кремове и унгвенти.
6.7.2.2.3.1.3. Системно лечение:
а) антихистамини;
б) антибиотици;
в) имуномодулатори, цитостатици и биоло
гични средства;
г) кортикостероиди;
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д) фототерапия – PUVA (системна и локална),
UVB, UVA, UVA 1;
6.7.2.2.3.2. Терапия на екземите:
6.7.2.2.3.2.1. Елиминиране на причиняващия
фактор (при възможност);
6.7.2.2.3.2.2. Локално лечение върху засегна
тите участъци:
а) локални кортикостероиди;
б) антимикробни препарати;
в) емолиенти;
г) катрани;
д) урея;
е) антимикотици;
ж) измиващи средства, съдържащи активни
лекарствени вещества;
6.7.2.2.3.2.3. Системно лечение:
а) кортикостероиди в острия стадий;
б) антибиотици при инфектирана екзема;
в) антихистамини;
г) психотропни агенти;
6.7.2.2.3.2.4. Фототерапия – PUVA (системна
и локална), UVB, UVA;
6.7.2.2.3.2.5. Рентгенова терапия;
6.7.2.2.3.2.6. Криотерапия;
6.7.2.2.3.2.7. Високопланинско климатолечение.
6.8. Себореен дерматит (Dermatitis seborrhoica)
6.8.1. Класификация:
6.8.1.1. Себореен дерматит при деца:
а) горен тип;
б) долен тип;
в) erythrodermia desquamativa (Leiner);
6.8.1.2. Себореен дерматит при възрастни:
а) себореен дерматит на скалпа;
б) себореен дерматит на лицето;
в) себореен дерматит на трункуса;
г) еритродермия.
6.8.2. Стандартна процедура за поведение:
6.8.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.8.2.1.1. При оплаквания от страна на болния
лекарят от АПМП изпраща пациента за консул
тация със специалист по кожни и венерически
болести;
6.8.2.1.2. След прецизиране на диагнозата
(диференциална диагноза с атопичен дерматит,
псориазис, микоза) проследяването на пациента
се осъществява от специалист по кожни и вене
рически болести;
6.8.2.1.3. Лек аря т о т А П М П п рос лед я ва
адекватното провеждане на лечебните планове,
назначени от специалиста, и провежда необхо
димите параклинични изследвания, налагащи
се при системна терапия.
6.8.2.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.8.2.2.1. Прецизира конкретната форма на
себореен дерматит;
6.8.2.2.2. При необходимост извършва поре
дица от конкретни диагностични процедури:
а) снема подробна анамнеза за провокиращи
фактори (медикаменти, козметика);
б) назначава лабораторни изследвания при
системна терапия на еритродермия.
6.8.2.2.3. Съвместно с болния изгражда ин
дивидуален лечебен план;
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6.8.2.2.4. Запознава болния и неговите близки
с основните характеристики на заболяването и
принципите на лечение;
6.8.2.2.5. Назначава следваща визита и мони
торира състоянието на болния.
6.9. Професионални дерматози и контактен
дерматит
Стандартна процедура за поведение:
6.9.1. Действия на АПМП:
6.9.1.1. Насочва всеки болен със съмнение за
професионално кожно заболяване към специалист
по кожни и венерически болести;
6.9.1.2. След консултацията проследява пред
писаното лечение на болния;
6.9.1.3. При влошаване на доказания професи
онален контактен дерматит консултира повторно
болния със специалист по кожни и венерически
болести;
6.9.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.9.2.1. Извършва прегледи на болния;
6.9.2.2. Проучва контактните алергени в бита
и производството (козметика, облекло, миещи
средства и др.);
6.9.2.3. Извършва тестване по стандартни
унифицирани методики;
6.9.2.4. Извършва етиологично изясняване на
екземи, контактни дерматити и други екзогенно
индуцирани дерматози;
6.9.2.5. Назначава адекватна терапия, изготвя
индивидуален лечебен план;
6.9.2.6. Назначава адекватен профилактичен
режим: първична профилактика (предотвратяване
началото на заболяването), вторична профилак
тика (предотвратяване рецидивите на заболява
нето), третична профилактика (предотвратяване
влошаването на забол яването, подобряване
качеството на живот);
6.9.2.7. Дава мнение за временна неработо
способност;
6.9.2.8. При необходимост извършва консул
тации със специалисти от други специалности;
6.9.2.9. Връща болния към АПМП с подробно
медицинско заключение.
6.10. Уртикария
Стандартна процедура за поведение:
6.10.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.10.1.1. Насочва болния към специалист по
кожни и венерически болести за уточняване на
диагнозата и типа уртикария;
6.10.1.2. Послед ява лечението на болни я,
предписано от специалист след консултацията;
6.10.1.3. Болни с ангиоедем на ларинкса се
насочват по спешност към отделения/клиники
по ушно-носно-гърлени болести или отделения
за интензивно лечение.
6.10.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.10.2.1. Уточнява типа уртикария със специ
ализирани изследвания;
6.10.2.2. Осъществява интердисциплинарна
координация със специалисти от други специ
алности;
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6.10.2.3. Назначава адекватно лечение;
6.10.2.4. Назначава следващата визита след
10 – 15 дни за оценка на клиничния отговор и
последващи контролни прегледи до стабилизи
ране на състоянието;
6.10.2.5. Изгражда индивидуален лечебен план;
6.10.2.6. Изготвя план за първична, вторична,
третична профилактика.
6.11. Лекарствени дерматози
Стандартна процедура за поведение:
6.11.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.11.1.1. Снема щателна анамнеза за всички
пол у ча ва н и мед и к амен т и. При въ зн и к на ло
съмнение за медикаментозна генеза на кожните
промени, ако е възможно, спира предполагаемия
медикамент и насочва болния към специалист по
кожни и венерически болести за диагностично
уточняване и назначаване на адекватно лечение.
6.11.1.2. При наличие на системни прояви,
особено животозастрашаващи, провежда адек
ватна медикация (мероприятия) и по спешност
го транспортира в най-подходящото лечебно
заведение за болнична помощ.
6.11.1.3. Осъществява проследяване на назна
чената терапия.
6.11.1.4. Болни с анамнеза за лекарствена
дерматоза задължително се консултират със
специалист по кожни и венерически болести
преди започване на медикаментозно лечение по
какъвто и да е повод.
6.11.1.5. Болни с анамнеза за кожно заболя
ване или системно заболяване с кожни прояви
задължително се консултират със специалист по
кожни и венерически болести преди започване на
медикаментозно лечение по какъвто и да е повод.
6.11.1.6. Болни с хронични заболявания на про
дължителна поддържаща, особено комбинирана,
терапия се контролират периодично за поява на
необичайни кожни промени и при установяване
на такива се насочват за консултация със специ
алист по кожни и венерически болести.
6.11.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.11.2.1. Снема щателна анамнеза и осъщест
вява подробен дерматологичен преглед.
6.11.2.2. При необход и мос т ос ъщес т вя ва
лабораторни и специализирани диагностични
изследвания.
6.11.2.3. С оглед резултатите от прегледа и
изследванията потвърждава или отхвърля диа
гнозата лекарствена дерматоза.
6.11.2.4. Назначава адекватна терапия и из
работва терапевтична стратегия.
6.11.2.5. При необходимост осъществява кон
султация с други специалисти.
6.11.2.6. Отбелязва в личния амбулаторен
картон на болния диагнозата и предприетото
поведение.
6.11.2.7. Пренасочва болния с лекарствена
дерматоза към АПМП с подробно медицинско
заключение.
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6.12. Полиморфна еритема (Erythema exsudativum
multiforme, EEM)
Стандартна процедура за поведение:
6.12.1. Действия на лекаря от АПМП. И при
най-малкото съмнение за ЕЕМ негово задължение
е да насочи пациента към специалист по кожни
и венерически болести.
6.12.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
а) след консултация насочва пациента към
лечебно заведение с клиника/отделение по кожни
и венерически болести за хистологично доказване
на диагнозата – по преценка;
б) назначава рутинни лабораторни и по пре
ценка някои специализирани изследвания (ви
русологични, бактериологични, имунологични,
хематологични, рентгенологични) за етиологично
изясняване и правилен терапевтичен подход;
в) според клиничното протичане консултира
болния с други тесни специалисти (кардиолог,
по пневмология и фтизиатрия, очни болести,
образна диагностика, нефролог);
г) провежда адекватно лечение (антихистами
ни, кортикостероиди, антибиотици, противови
русни средства, водно-солеви разтвори) до овла
дяване на острото състояние и нормализиране на
клиничните прояви и лабораторните показатели;
д) насочва болния към АПМП с подробна
епикриза и лечебен план за поддържащо лечение
и наблюдение, което се осъществява от специа
лист по кожни и венерически болести;
е) насочва по-тежко протичащите и услож
нени форми за хоспитализация в клиника или
отделение по кожни и венерически болести.
6.13. Псориазис
Стандартна процедура за поведение:
6.13.1. Действия на лекаря от АПМП. При
съмнение за псориазис насочва пациента за
консултация със специалист по кожни и вене
рически болести.
6.13.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.13.2.1. Провежда клинично наблюдение за
оценка на клиничните критерии за диагноза на
псориазис;
6.13.2.2. Назначава специализирани изслед
вания (параклинични и хистопатологични) – по
преценка;
6.13.2.3. Според клиничното протичане (при
ставни проблеми) може да насочи болния за
консултация със специалист ревматолог;
6.13.2.4. Провежда адекватно лечение;
6.13.2.5. Насочва болните за климатотерапия
(морелечение), балнеотерапия и пелоидотерапия;
6.13.2.6. Насочва по-тежко протичащите и
усложнени форми за хоспитализация в клиника,
отделение или диспансер по кожни и венериче
ски болести.
6.14. Питириазис рубра пиларис (Pityriasis rubra
pilaris)
Стандартна процедура за поведение:
6.14.1. Действия на лекаря от АПМП. При
съмнение за питириазис рубра пиларис трябва
да насочи болния за консултация със специалист
по кожни и венерически болести.
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6.14.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.14.2.1. Клинично наблюдение на клиничните
критерии за диагноза на заболяването;
6.14.2.2. Назначава параклинични изследвания;
6.14.2.3. Назначава хистопатологично изслед
ване;
6.14.2.4. Провежда адекватно лечение;
6.14.2.5. Насочва по-тежко протичащите и
усложнени форми за хоспитализация в клиника
или отделение по кожни и венерически болести.
6.15. Розов лишей (Pityriasis rosea)
Стандартна процедура за поведение:
6.15.1. Действия на лекаря от АПМП. При
съмнение за розов лишей пациентът трябва да
се насочи за консултация със специалист по
кожни и венерически болести.
6.15.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.15.2.1. Провежда клинично наблюдение за
оценка на клиничните критерии за потвържда
ване на диагнозата;
6.15.2.2. Назначава лабораторни изследвания и
серологично изследване (микротест) за изключ
ване на вторичен луес;
6.15.2.3. Провежда адекватно лечение;
6.15.2.4. Насочва по-тежко протичащите и
усложнени форми за хоспитализация в клиника
или отделение по кожни и венерически болести.
6.16. Червен плосък лишей (Lichen ruber planus)
Стандартна процедура за поведение:
6.16.1.Действия на лекаря от АПМП. Предвид
многообразието от клинични форми на заболя
ването (булозна, хипертрофична и др.) лекарят
от АПМП следва да насочи такъв болен към
специалист по кожни и венерически болести.
6.16.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.16.2.1. По преценка насочва пациента към
лечебно заведение за специализирана извън
болнична или болнична помощ, към което има
разкрити дерматохистопатологична лаборатория
и лаборатория за имунофлуоресценция на кожа за
хистологично, а при необходимост и за директно
имунофлуоресцентно изследване;
6.16.2.2. Назначава лабораторни изследвания
(ПКК, СУЕ, серологични реакции за сифилис,
чернодробни ензими, хепатитни маркери, кръвна
захар, респ. кръвнозахарен профил, урина);
6.16.2.3. Според вероятния етиологичен фак
тор провежда консултации с други специалисти
(гастроентеролог, дентална медицина, психиатър);
6.16.2.4. Провеж да а дек ватно лечение до
овладяване на състоянието;
6.16.2.5. Болните с червен плосък лишей под
лежат два пъти годишно на контролен преглед
от специалист по кожни болести, а някои форми
(булозна, хипертрофична, фоликуларна, ерозивна
орална, генитална) – и по-често.
6.17. Автоимунни булозни дерматози
Класификация:
6.17.1. Интраепидермални булозни дерматози:
6.17.1.1. Пемфигус вулгарис (и пемфигус ве
гетанс);
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6.17.1.2. Пемфигус фолиацеус;
6.17.1.3. Пемфигус еритематозус;
6.17.1.4. Пемфигус паранеопластикус;
6.17.1.5. Медикаментозно индуциран пемфигус;
6.17.1.6. IgA пемфигус.
6.17.2. Субепидермални булозни дерматози:
6.17.2.1. Булозен пемфигоид;
6.17.2.2. Пемфигоид на мукозните мембрани
(цикатризиращ пемфигоид);
6.17.2.3. Пемфигоид на бременните (херпес
гестационис);
6.17.2.4. Анти-епилигрин пемфигоид;
6.17.2.5. Епидермолизис булоза аквизита;
6.17.2.6. Дерматитис херпетиформис;
6.17.2.7. IgA линеарна булозна дерматоза;
6.17.2.8. Булозен системен лупус еритематозус.
6.17.3. Алгоритъм на поведение:
6.17.3.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.17.3.1.1. При оплаквания от страна на бол
ния от спонтанна поява на були по кожата или
ерозии по видимите лигавици лекарят от АПМП
насочва пациента за консултация със специалист
по кожни и венерически болести;
6.17.3.1.2. След прецизиране на диагнозата
проследяването на пациента се осъществява от
специалист по кожни и венерически болести;
6.17.3.1.3. Лекаря т о т А ПМП п рослед ява
адекватното провеждане на лечебните планове,
назначени от специалиста, и се справя с нововъз
никнали проблеми от общомедицинско естество;
6.17.3.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.17.3.2.1. Отхвърля или потвърждава съмне
нието за булозна дерматоза;
6.17.3.2.2. Прецизира конкретната нозологична
единица чрез поредица от конкретни диагнос
тични процедури:
а) проба на Tzanck (където е приложима);
б) вземане на кожна или лигавична биопсия;
в) хистопатологично изследване;
г) имунофлуоресцентно изследване – директна
и индиректна имунофлуоресценция;
д) имуноблот;
е) микробиологично изследване (където е
приложимо);
ж) микологично изследване (където е при
ложимо);
6.17.3.2.3. Взема решение за хоспитализация
на болния;
6.17.3.2.4. Изгражда писмен индивидуален ле
чебен план – кортикостероидна и цитостатична
терапия, суплементарна терапия с витамини,
антибиотици, сулфони, адрено-кортикотропни
средства, плазмафереза, златни соли, електро
литни разтвори, минерали и микроелементи,
биологични средства, локална терапия и др.;
6.17.3.2.5. При необходимост изпраща болния
за образна диагностика;
6.17.3.2.6. При необходимост осъществява
допълнителни консултации с медицински спе
циалисти по очни болести, ушно-носно-гърлени
болести, хематология и пр.;
6.17.3.2.7. Запознава болния и неговите близки
с основните характеристики на заболяването и
принципите на лечение;
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6.17.3.2.8. Определя временната нетрудоспо
собност;
6.17.3.2.9. Определя сроковете и броя на кон
тролните прегледи.
6.18. Болести на съединителната тъкан
6.18.1. Склеродермия (Sclerodermia).
Стандартна процедура за поведение:
6.18.1.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.18.1.1.1. Насочва болния за консултация със
специалист по кожни и венерически болести за
потвърждаване на диагнозата и назначаване на
адекватно лечение;
6.18.1.1.2. При съмнения за болест на съедини
телната тъкан назначава следните предварителни
изследвания:
а) пълна кръвна картина с диференциално
броене, брой на тромбоцити и СУЕ;
б) изследване на урина, включително и ко
личество белтък за 24 часа;
в) рентгенови изследвания на бял дроб и сърце
(при необходимост);
г) ЕКГ (при необходимост);
д) рентгенови изследвания на засегнати стави;
е) проби за ревматична активност.
6.18.1.1.3. При рец и д и в на забол я ва не т о
насочва болния към специалист по кожни и
венерически болести за контрол и промяна на
лечението.
6.18.1.2. Поведение на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.18.1.2.1. Клиничен преглед;
6.18.1.2.2. Капиляроскопско изследване;
6.18.1.2.3. Изследване на кожна разтегливост
и еластичност – по преценка;
6.18.1.2.4. Кожна биопсия;
6.18.1.2.5. Имунологични изследвания:
а) изследвания за ANA;
б) изследвания за Scl-70;
в) изследвания за Ro/SS-A и La/SS-B;
6.18.2. Еритемен лупус (Lupus erythematosus).
Стандартна процедура за поведение:
6.18.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.18.2.1.1. Насочва болния за консултация със
специалист по кожни и венерически болести за
потвърждаване на диагнозата и назначаване на
адекватно лечение;
6.18.2.1.2. При съмнения за болест на съедини
телната тъкан назначава следните предварителни
изследвания:
а) пълна кръвна картина с диференциално
броене, брой на тромбоцити и СУЕ;
б) изследване на урина, включително и ко
личество белтък за 24 часа;
в) рентгенови изследвания на бял дроб и сърце
(при необходимост);
г) ЕКГ (при необходимост);
д) рентгенови изследвания на засегнати стави;
е) проби за ревматична активност.
6.18.2.1.3. При рец и д и в на забол я ва не т о
насочва болния към специалист по кожни и
венерически болести за контрол и промяна на
лечението.
6.18.2.2. Поведение на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.18.2.2.1. Клиничен преглед;
6.18.2.2.2. Кожна биопсия;
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6.18.2.2.3. Имунологични изследвания:
а) директна имунофлуоресценция от лезия;
б) директна имунофлуоресценция от здрава
кожа;
в) изследване за ANA;
г) изследване за LE клетки;
д) изследване за Sm антитела;
е) изследване за Ro/SS-A и La/SS-B антитела;
ж) изследване за анти-фосфолипидни анти
тела;
з) изследване за криоглобулини.
6.18.3. Дерматомиозит (Dermatomyositis). Стан
дартна процедура за поведение:
6.18.3.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.18.3.1.1. Насочва болния за консултация със
специалист по кожни и венерически болести за
потвърждаване на диагнозата и назначаване на
адекватно лечение;
6.18.3.1.2. При съмнения за болест на съедини
телната тъкан назначава следните предварителни
изследвания:
а) пълна кръвна картина с диференциално
броене, брой на тромбоцити и СУЕ;
б) изследване на урина, включително и ко
личество белтък за 24 часа;
в) рентгенови изследвания на бял дроб и сърце
(при необходимост);
г) ЕКГ (при необходимост);
д) рентгенови изследвания на засегнати стави;
е) проби за ревматична активност;
6.18.3.1.3. При рец и д и в на забол я ва не т о
насочва болния към специалист по кожни и
венерически болести за контрол и промяна на
лечението.
6.18.3.2. Поведение на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.18.3.2.1. Клиничен преглед;
6.18.3.2.2. Кожна биопсия;
6.18.3.2.3. Имунологични изследвания:
а) директна имунофлуоресценция от лезия;
б) директна имунофлуоресценция от здрава
кожа;
в) изследване за ANA;
г) изследване за LE клетки;
д) изследване за Sm антитела;
е) изследване за Ro/SS-A и La/SS-B антитела;
6.18.3.2.4. Мускулна биопсия (при необходи
мост);
6.18.3.2.5. Електромиографско изследване;
6.18.3.2.6. Изследване на мускулните ензими
(ASAT, ALAT, CPK);
6.18.3.2.7. Скрининг за неопластично забо
ляване.
6.18.4. Смесено заболяване на съединителната
тъкан (S. Sharp).
Стандартна процедура за поведение:
6.18.4.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.18.4.1.1. Насочва болния за консултация със
специалист по кожни и венерически болести за
потвърждаване на диагнозата и назначаване на
адекватно лечение;
6.18.4.1.2. При съмнения за болест на съедини
телната тъкан назначава следните предварителни
изследвания:
а) пълна кръвна картина с диференциално
броене, брой на тромбоцити и СУЕ;
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б) изследване на урина, включително и ко
личество белтък за 24 часа;
в) рентгенови изследвания на бял дроб и сърце
(при необходимост);
г) ЕКГ (при необходимост);
д) рентгенови изследвания на засегнати стави;
е) проби за ревматична активност.
6.18.4.1.3. При рец и д и в на забол я ва не т о
насочва болния към специалист по кожни и
венерически болести за контрол и промяна на
лечението.
6.18.4.2. Поведение на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.18.4.2.1. Клиничен преглед;
6.18.4.2.2. Кожна биопсия;
6.18.4.2.3. Имунологични изследвания:
а) директна имунофлуоресценция от лезия;
б) изследване за ANA;
в) изследване за LE клетки;
г) изследване за Sm антитела;
д) изследване за Ro/SS-A и La/SS-B антитела;
е) изследване за RNP антитела.
6.18.5. Синдром на Sjogren.
Стандартна процедура за поведение:
6.18.5.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.18.5.1.1. Насочва болния за консултация със
специалист по кожни и венерически болести за
потвърждаване на диагнозата и назначаване на
адекватно лечение;
6.18.5.1.2. При съмнения за болест на съедини
телната тъкан назначава следните предварителни
изследвания:
а) пълна кръвна картина с диференциално
броене, брой на тромбоцити и СУЕ;
б) изследване на урина, включително и ко
личество белтък за 24 часа;
в) рентгенови изследвания на бял дроб и сърце
(при необходимост);
г) ЕКГ (при необходимост);
д) рентгенови изследвания на засегнати стави;
е) проби за ревматична активност.
6.18.5.1.3. При рец и д и в на забол я ва не т о
насочва болния към специалист по кожни и
венерически болести за контрол и промяна на
лечението.
6.18.5.2. Поведение на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.18.5.2.1. Клиничен преглед;
6.18.5.2.2. Кожна биопсия;
6.18.5.2.3. Биопсия от лигавица (ако е необ
ходимо);
6.18.5.2.4. Консултация със специалист по
очни болести (провеждане на тест на Ширмер);
6.18.5.2.5. Имунологични изследвания:
а) директна имунофлуоресценция от лезия;
б) изследване за ANA;
в) изследване за LE клетки;
г) изследване за Sm антитела;
д) изследване за Ro/SS-A и La/SS-B антитела.
6.19. Фотодерматози
6.19.1. Класификация:
6.19.1.1. Идиопатични фотодерматози:
6.19.1.1.1. Полиморфна светлинна ерупция;
6.19.1.1.2. Актинично пруриго;
6.19.1.1.3. Хроничен актиничен дерматит;
6.19.1.1.4. Соларна уртикария;
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6.19.1.2. Химически индуцирани фотодерма
този:
6.19.1.2.1. Фототоксични дерматити;
6.19.1.2.2. Фотоалергични дерматити;
6.19.1.2.3. Порфирии;
6.19.1.3. Дерматози, влошаващи се от ултра
виолетова радиация:
6.19.1.3.1. Лупус еритематозус;
6.19.1.3.2. Пелагра.
6.19.2. Стандартна процедура за поведение.
6.19.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.19.2.1.1. Насочва болния със съмнение за
фотодерматоза към специалист по кожни и вене
рически болести за потвърждаване на диагнозата
и назначаване на адекватно лечение;
6.19.2.1.2. При съмнение за медикаментозно
индуцирана фотодерматоза спира приема на
подозирания препарат;
6.19.2.1.3. При рецидив на заболяването на
сочва пациента към специалист по кожни и
венерически болести за назначаване и контрол
на лечението;
6.19.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.19.2.2.1. Снема анамнеза и преглежда болния;
6.19.2.2.2. При съмнение за медикаментозно
индуцирана фотодерматоза спира приема на
подозирания препарат;
6.19.2.2.3. При необходимост назначава про
веждане на фототест и фотоепикутанен тест на
кожата;
6.19.2.2.4. Назначава хистологично и иму
нофлуоресцентно изследване от кожни лезии и
здрава кожа – по преценка;
6.19.2.2.5. Назначава изследване на порфирини
в серума и урината на пациенти със съмнение
за порфирия – по преценка;
6.19.2.2.6. При тежко протичаща фотодерма
тоза, както и необходимост от обстойно диаг
ностично уточняване, насочва пациентите към
отделение или клиника по кожни и венерически
болести за провеждане на адекватно изследване
и лечение;
6.19.2.2.7. При тежко протичащи пелагра и
порфирия с алкохолна генеза консултира бол
ния със специалист невролог, гастроентеролог
и психиатър;
6.19.2.2.8. Назначава адекватна терапия, съо
бразена със състоянието на пациента;
6.19.2.2.9. Назначава контролен преглед след
10 дни за преценка на състоянието и клиничния
отговор;
6.19.2.2.10. Дава мнение за временна нетру
доспособност;
6.19.2.2.11. При хронично протичащи фотодер
матози връща пациента с надлежно попълнена
документаци я към А ПМП за наблюдение в
периодите на ремисия.
6.20. Дисхромии
Стандартна процедура за поведение:
6.20.1. Действия на лекаря от АПМП. Задъл
жение на всеки лекар от АПМП е при клинични
данни за смущение в пигментацията да насочи
пациента към специалист по кожни и венери
чески болести.
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6.20.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.20.2.1. В зависимост от вида на пигментното
смущение насочва пациента към лечебно заведе
ние с отделение/клиника по кожни и венерически
болести за допълнителни изследвания;
6.20.2.2. Провеждат се изследвания за потвър
ждаване или отхвърляне на диагнозата:
6.20.2.3. Изследване под светлината на Ууд;
6.20.2.4. Хистологично изследване с хематок
силин-еозин – по преценка;
6.20.2.5. Хистохимични методи – по преценка;
а) DOPA реакция – по преценка;
б ) с р е б ъ р н а и м п р е г н а ц и я п о M a s s on Fontana – по преценка;
в) комбинация от DОРА реакция с последваща
сребърна импрегнация по Mishima – по преценка;
6.20.2.6. Електронно микроскопско изследва
не – при необходимост;
6.20.2.7. Изследване на тиреоидни хормони
(при витилиго), хормони на хипофизата, надбъб
речните и половите жлези – по преценка;
6.20.2.8. Изследване на кръвна захар, пълна
кръвна картина, СУЕ, чернодробни ензими;
6.20.2.9. Алергологично изследване – по пре
ценка;
6.20.2.10. Болният се консултира с други тес
ни специалисти (ендокринолог, хематолог, очни
болести, гастроентеролог и др.), ако се установи
асоциация или патогенетична връзка с друго
заболяване;
6.20.2.11. Провежда се адекватно лечение в
зависимост от естеството на дисхромичното
нарушение.
6.20.2.12. Осъществява периодичното наблю
дение върху еволюция на заболяването.
6.21. Акне
6.21.1. Класификация:
6.21.1.1. Acne vulgaris:
6.21.1.1.1. Acne comedonica;
6.21.1.1.2. Acne papulopustulosa;
6.21.1.1.3. Acne conglobata s. nodulocystica.
6.21.1.2. Редки форми на акне:
6.21.1.2.1. Acne tropicalis;
6.21.1.2.2. Acne fulminans;
6.21.1.2.3. Acne excoriee des jeunes fillеs;
6.21.1.2.4. Acne venenata;
6.21.1.2.5. Acne medicamentosa;
6.21.1.2.6. Acne triade;
6.21.1.2.7. Acne tetrade.
6.21.2. Стандартна процедура за поведение.
6.21.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.21.2.1.1. При оплаквания от страна на бол
ния лекарят от АПМП изпраща пациента за
консултация със специалист по кожни и вене
рически болести;
6.21.2.1.2. Провежда необходимите лабора
торни изследвания, налагащи се при системна
терапия;
6.21.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.21.2.2.1. Прецизира конкретната форма на
акне;
6.21.2.2.2. При необходимост извършва по
редица от конкретни диагностични процедури:
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а) подробна анамнеза за провокиращи фактори
(медикаменти, козметика);
б) хормонален профил (тестостерон, ДХЕА);
в) гинекологичен преглед при съмнение за
хормонална дисфункция на яйчниците;
г) параклинични изследвания при системна
терапия с ретиноиди;
д) микробиологични културелни проби – по
преценка;
е) изследване със светлина на Ууд;
ж) рентгенография (при някои редки варианти
на заболяването);
6.21.2.2.3. Съвместно с болния изгражда ин
дивидуален лечебен план за локална и системна
терапия;
6.21.2.2.4. Преценява показанията за микро
хирургично лечение – ексцизия на кистозните
формации, химичен и лазерен пилинг;
6.21.2.2.5. При необходимост осъществява
допълнителни консултации с медицински спе
циа лист и по г инеколог и я, г нойно-сеп т и чна
хирургия и др.;
6.21.2.2.6. Запознава болни я с основните
характеристики на заболяването и принципите
на лечение;
6.21.2.2.7. Назначава следваща визита и мо
ниторира състоянието на болния.
6.22. Розацея
6.22.1. Заболяването се разделя на три стадия:
6.22.1.1. Стадий І (телангиектатична роза
цея) – трайна еритема, телеангиектазии;
6.22.1.2. Стадий ІІ (папулопустулозна роза
цея) – трайна еритема, телеангиектазии, папули,
пустули;
6.22.1.3. Стадий ІІІ (тип ринофима) – трайна
еритема, телеангиектазии, едеми, хиперплазия
на мастни жлези и съединителна тъкан.
6.22.2. Стандартна процедура за поведение.
6.22.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.22.2.1.1. При оплаквания от страна на бол
ния лекарят от АПМП изпраща пациента за
консултация със специалист по кожни и вене
рически болести;
6.22.2.1.2. Провежда необходимите лабора
торни изследвания, налагащи се при системна
терапия.
6.22.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.22.2.2.1. Прецизира конкретната форма на
розацея;
6.22.2.2.2. При необходимост извършва по
редица от конкретни диагностични процедури:
а) подробна анамнеза за провокиращи фактори
(медикаменти, козметика);
б) биопсия при съмнение за лупус еритема
тодес;
в) микробиологично изследване и нативен
препарат за Demodex folliculorum и Helicobacter
pilori – по преценка;
г) консултация с гастроентеролог – по пре
ценка;
6.22.2.2.3. Съвместно с болния изгражда ин
дивидуален лечебен план за локална и системна
терапия;
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6.22.2.2.4. Прецен я ва необход и мос т та о т
микрохирургично лечение – IPL процедури за
корекция на разширените кръвоносни съдове,
лазерни и хирургични корекции при ринофима;
6.22.2.2.5. Запознава болни я с основните
характеристики на заболяването и принципите
на лечение;
6.22.2.2.6. Назначава следваща визита и мо
ниторира състоянието на болния.
6.23. Болести на космите
6.23.1. Класификация:
6.23.1.1. Нарушения в пигментацията и/или
структурата на косъма.
6.23.1.2. Загуба на космени единици (алопеции):
6.23.1.2.1. Вродени алопеции:
6.23.1.2.2. Нецикатрициална алопеция:
а) физиологична алопеция – постпартална,
неонатална, пубертетен ефлувиум, сенилна;
б) андрогенна алопеция;
в) дифузна алопеция – андрогенен и телогенен
ефлувиум;
г) алопеция ареата;
6.23.1.2.3. Цикатрициална алопеция:
а) първични – лу пус еритематозус, лихен
рубер планус, фоликулитис декалванс, тинеа
капитис и др.;
б) вторични– морфея, злокачествени кожни
тумори;
6.23.1.3. Повишено окосмяване (хипертрихоза,
хирзутизъм).
6.2 3.1.4. Пс и ходерм ат о лог и ч н и ра з с т ой
ства – трихотиломания.
6.23.2. Стандартна процедура за поведение:
6.23.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.23.2.1.1. При оплаквания от страна на болния
за ограничен или дифузен косопад лекарят от
АПМП извършва диагностични процедури от
неговия пакет и изпраща пациента за консултация
със специалист по кожни и венерически болести;
6.23.2.1.2. След прецизиране на диагнозата
проследяването на пациента се осъществява от
специалист по кожни и венерически болести;
6.23.2.1.3. Справя се с нововъзникнали проб
леми от общомедицинско естество.
6.23.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.23.2.2.1. Отхвърля или подтвърждава нали
чието на болест на космите;
6.23.2.2.2. Прецизира конкретната нозологична
единица;
6.23.2.2.3. Извършва поредица от конкретни
диагностични процедури според приет диагно
стичен алгоритъм:
а) микроскопски анализ на косъма (светлинна,
поларизационна и сканираща микроскопия) – по
преценка;
б) трихограма – по преценка;
в) хистопатологично и имунофлуоресцентно
изследване – по преценка;
г) изследване със светлина на Ууд– по пре
ценка;
д) микологични проби – директна проба с
КОН, културални изследвания – по преценка;
е) микробиологични културални изследва
ния – по преценка;
ж) фототрихограма – по преценка;

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

з) серологични проби (VDRL, TPHA, CRP) – по
преценка;
и) лабораторни изследвания (ПК К, СУ Е,
ДК К , ASAT, A L AT, GGT, A P, Fe, фери т ин,
ЖСК, Zn, TSH, FT 3, FT4 , TAT, MAT, пролактин,
тестостерон, DHEA-S, SHBG, 17-кетостероиди,
прогестерон) – по преценка;
к) изследване на тежки метали и радиоактив
ни елементи (Pb, Hg, Th) в кръвния серум – по
преценка;
л) изследване на витамини (биотин, В 6 , В12 , фо
лиева киселина) в кръвния серум – по преценка;
6.23.2.2.4. Съвмест но с болни я изг ра ж да
индивидуален лечебен план – суплементарна
терапия с витамини, минерали и микроелементи,
хормонални средства, локална терапия, имуно
модулатори и др.;
6.23.2.2.5. При необходимос т осъщес т вя
ва допълнителни консултации с медицински
специалисти по ушно-носно-гърлени болести,
ендокринология, гинекология, дентална меди
цина, хематология, имунология, очни болести,
токсикология;
6.23.2.2.6. Запознава болни я с основните
характеристики на заболяването и принципите
на лечение;
6.23.2.2.7. Определя временната нетрудоспо
собност;
6.23.2.2.8. Назначава следваща визита и мо
ниторира състоянието на болния;
6.23.2.2.9. Осъществява продължително на
блюдение на болния – на всеки три месеца в
продължение на две години.
6.24. Болести на ноктите
6.24.1. Класификация:
6.24.1.1. Наследствени и вродени заболявания:
6.24.1.1.1. Анонихия и изолирана нокътна
хипоплазия;
6.24.1.1.2. Хипопластични нокти, асоциирани
с ектодермална дисплазия, nail-patella syndrome;
6.24.1.1.3. Хиперпластични нокти, pachyonychia
congenita;
6.24.1.2. Нокътни промени при дерматологични
заболявания:
6.24.1.2.1. Псориазис;
6.24.1.2.2. Лихен рубер планус;
6.24.1.2.3. Алопеция ареата;
6.24.1.2.4. „Twenty-nail dystrophy“;
6.24.1.3. Травматична онихолиза:
6.24.1.3.1. Професионално обусловена;
6.24.1.3.2. Следствие козметични процедури;
6.24.1.3.3. Следствие нарушено периферно
кръвоснабдяване;
6.24.1.3.4. Следствие самонараняване;
6.24.1.4. Инфекциозни нокътни поражения:
6.24.1.4.1. Микотични инфекции;
6.24.1.4.2. Бактериални инфекции;
6.24.1.5. Нокътни промени при системни
състояния:
6.24.1.5.1. Системни заболявания на съеди
нителната тъкан (синдром на жълтите нокти);
6.24.1.5.2. Ятрогении (цитостатична терапия);
6.24.1.6. Тумори на ноктите и околните тъкани:
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6.24.1.6.1. Доброкачествени (брадавици, фи
броми, онихоматрикоми, гломус тумори, суб
унгвални екзостози, миксоидна псевдокиста,
меланоцитни лезии);
6.24.1.6.2. Злокачествени (болест на Бауен,
спиноцелуларен карцином, меланом).
6.24.2. Стандартна процедура за поведение:
6.24.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.24.2.1.1. При оплаквания от страна на болния
от промени в нормалния вид и функция на нок
тите лекарят от АПМП извършва диагностични
процедури от неговия пакет и изпраща пациента
за консултация със специалист по кожни и ве
нерически болести;
6.24.2.1.2. След прецизиране на диагнозата
проследяването на пациента се осъществява от
специалист по кожни и венерически болести;
6.24.2.1.3. Проследява адекватното провеждане
на лечебните планове, назначени от специали
ста, и се справя с нововъзникнали проблеми от
общомедицинско естество;
6.24.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.24.2.2.1. Отхвърля или потвърждава нали
чието на болест на ноктите;
6.24.2.2.2. Прецизира конкретната нозологична
единица;
6.24.2.2.3. Извършва поредица от конкретни
диагностични процедури според приет диагности
чен алгоритъм, съобразен с конкретния случай:
а) вземане на биопсичен материал (обследване
и биопсия от нокътен матрикс, биопсия от латера
лен нокътен ръб, обследване на нокътното легло,
биопсия от патологична лезия) – по преценка;
б) хистопатологично изследване – по пре
ценка;
в) микологично изследване– директна проба с
КОН, микологични културални изследвания – по
преценка;
г) микробиологични културални проби – по
преценка;
д) изследване със светлина на Ууд – по пре
ценка;
е) рентгенография на засегнатите фаланги
(пръсти) – по преценка;
ж) лазер-доплер сонография – по преценка;
з) капиляроскопия – по преценка;
и) дерматоскопия – по преценка;
к) ма г н и т норезона нсна т омог рафи я – по
преценка;
л) с е р о л о г и ч н и п р о б и ( V DR L , T PH A ,
CRP) – по преценка;
м) изследване на тежки метали и радиоактивни
елементи (Th, Pb, Hg) – по преценка;
н) изследване на витамини (биотин, В 6 , В12 ,
фолиева киселина) – по преценка;
6.24.2.2.4. Съвместно с болни я изг ра ж да
индивидуален лечебен план – диетотерапи я,
суплементарна терапия с витамини, минерали
и микроелементи, локална терапия и др.;
6.24.2.2.5. Осъществява хирургическо лечение
(екстирпация на нокътните плочки или др.) при
необходимост;
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6.24.2.2.6. При необходимост осъществява
допълнителни консултации с медицински специ
алисти по неврология, хирургия, токсикология,
ендокринология, хематология;
6.24.2.2.7. Запознава болни я с основните
характеристики на заболяването и принципите
на лечение;
6.24.2.2.8. Определя временната нетрудоспо
собност;
6.24.2.2.9. Назначава следваща визита и мо
ниторира състоянието на болния.
6.25. Болести на лигавицата на устата
6.25.1. Афтозен стоматит (Aphthosis).
6.25.1.1. Рецидивиращите афти се подразделят
на три основни групи:
6.25.1.1.1. Aphthae minores;
6.25.1.1.2. Aphthae majores;
6.25.1.1.3. Aphthae herpetiformеs;
6.25.1.2. Алгоритъм на поведение:
6.25.1.2.1. Действия на лекаря от АПМП. При
наличие на рецидивиращи афти в устната кухина
лекарят от АПМП следва да насочи пациента
към клиника/отделение по кожни и венерически
болести за консултация със специалист по кожни
и венерически болести с готово изследване на
ПКК, ДКК, СУЕ, Fe, ЖСК.
6.25.1.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.25.1.2.2.1. Преглежда болния, установява
вида на афтите, броя на лезиите, формата, чес
тотата на рецидивите, продължителността на
всеки отделен рецидив. Определя наличието
или липсата на други дерматологични промени.
6.25.1.2.2.2. Назначава специализирани из
следвания, преценявайки необходимостта от
всяко едно от тях:
а) микологично (с КОН);
б) вирусологично;
в) натривка по Tzank;
г) хистологично изследване;
д) имунофлуоресцентно изследване;
е) HLA типизиране, серологично изследване
за HIV, колоноскопия, PCR идентификация на
Helicobacter pilori.
6.25.1.2.2.3. Потвърждава или отхвърля ди
агнозата;
6.25.1.2.2.4. При потвърдена диагноза и дока
зан етио-патогенетичен механизъм – назначава
лечение;
6.25.1.2.2.5. Изготвя необходимата документа
ция на болния с кратко описание на заболяването
и профилактичните мерки срещу рецидивите;
6.25.1.2.2.6. Проследява еволюцията на забо
ляването и ефекта от проведеното лечение.
6.25.2. Гландуларен хейлит (Cheilitis glandularis).
Стандартна процедура за поведение:
6.25.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.25.2.1.1. При наличие на пациент с прогре
сивно уголемяваща се и обърната долна устна
лекарят от АПМП следва да насочи пациента
за консултация със специалист по кожни и ве
нерически болести;
6.25.2.1.2. Изпраща два пъти в годината паци
ента на профилактичен преглед при специалист
по кожни и венерически болести;
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6.25.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.25.2.2.1. Преглежда болния и щателно снема
анамнеза, установява стадия на заболяването и
евентуалните усложнения; определя наличието
или липсата на други дерматологични промени;
6.25.2.2.2. Назначава специализирани изслед
вания:
а) микологично (с КОН) – по преценка;
б) микробиологично – по преценка;
в) хистологично изследване – по преценка;
г) при нужда извършва допълнителни изслед
вания и консултации;
д) гастроентеролог или друг специалист;
6.25.2.2.3. Потвърждава или отхвърля диа
гнозата;
6.25.2.2.4. При потвърдена диагноза и дока
зан етио-патогенетичен механизъм назначава
лечение;
6.25.2.2.5. Изготвя необходимата документация
на болния с кратко описание на заболяването и
профилактичните мерки с цел предпазване от
спиноцелуларен карцином;
6.25.2.2.6. Проследява еволюцията на заболя
ването и ефекта от проведеното лечение.
6.2 5.3. Г ра н у ломат о з ен хей л и т (C hei l itis
granulomatosa, S. Miescher-Melkersson-Rosenthal).
Стандартна процедура за поведение:
6.25.3.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.25.3.1.1. При наличие на пациент с прогре
сивно уголемяваща се долна или горна устна, в
комбинация с Lingua plicata и фациална парализа,
лекарят от АПМП следва да насочи болния за
консултация със специалист по кожни и вене
рически болести;
6.25.3.1.2. Изпраща два пъти в годината паци
ента на профилактичен преглед при специалист
по кожни и венерически болести.
6.25.3.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.25.3.2.1. Преглежда болния, определя стадия
на заболяването и евентуалните усложнения;
определя наличието или липсата на други дер
матологични промени;
6.25.3.2.2. Назначава специализирани изслед
вания:
а) хистологично изследване – по преценка;
б) при нужда извършва допълнителни изслед
вания и консултации – ендоскопия на гастроин
тестиналния тракт, рентгенография и биопсия,
с цел отхвърляне на Morbus Crohn, рентгеногра
фия на бял дроб за изключване на саркоидоза,
панорамна рентгенография на съзъбието с цел
търсене на хронични абсцеси, patch-тест с цел
изключване на алергична реакция към метали,
храни, хранителни добавки и други орални анти
гени, консултации с гастроентеролог, имунолог,
специлист по дентална медицина и др.;
6.25.3.2.3. Потвърждава или отхвърля диа
гнозата;
6.25.3.2.4. При потвърдена диагноза и дока
зан етио-патогенетичен механизъм назначава
лечение;
6.25.3.2.5. Изготвя необходимата документация
на болния с кратко описание на заболяването и
профилактичните мерки;
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6.25.3.2.6. Проследява еволюцията на заболя
ването и ефекта от проведеното лечение.
6.25.4. Вирусни инфекции на устната кухина.
Стандартна процедура за поведение:
6.25.4.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.25.4.1.1. При наличие на пациент с някое от
гореизброените вирусни заболявания на устната
кухина лекарят от АПМП следва да насочи бо
лния за консултация със специалист по кожни
и венерически болести;
6.25.4.1.2. Изпраща два пъти в годината паци
ента на профилактичен преглед при специалист
по кожни и венерически болести.
6.25.4.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.25.4.2.1. Преглежда болния, определя фор
мата на заболяването и евентуалните усложне
ния; определя наличието или липсата на други
дерматологични промени;
6.25.4.2.2. Назначава специализирани изслед
вания:
а) хистологично изследване – по преценка;
б) имунохистохимично изследване – по пре
ценка;
в) PCR типизация за идентифициране на
вируса – по преценка;
г) имунологичен статус (хуморален и клетъчен
имунитет) – по преценка;
д) при нужда извършва допълнителни из
следвания и консултации с друг специалист или
стоматолог;
6.25.4.2.3. Потвърждава или отхвърля диа
гнозата;
6.25.4.2.4. При потвърдена диагноза и доказан
етио-патогенетичен агент назначава лечение;
6.25.4.2.5. Изготвя необходимата документация
на болния с кратко описание на заболяването и
профилактичните мерки;
6.25.4.2.6. Проследява еволюцията на заболя
ването и ефекта от проведеното лечение.
6.25.5. Орална кандидоза.
6.25.5.1. Класификация:
6.25.5.1.1. Остра псевдомембранозна канди
доза (soor);
6.25.5.1.2. Остра атрофична кандидоза;
6.25.5.1.3. Хронична хиперплазична кандидоза:
а) х рон и ч на ора л на к а н д и доза (Candida
leucoplakia);
б) ендокринен Candida синдром;
в) хронична локализирана кожно-лигавична
кандидоза;
г) хронична дифузна кандидоза;
6.25.5.1.4. Хронична атрофична кандидоза.
6.25.5.2. Стандартна процедура за поведение:
6.25.5.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.25.5.2.1.1. При наличие на пациент с орална
кандидоза лекарят от АПМП следва да насочи
болния за консултация със специалист по кожни
и венерически болести;
6.25.5.2.1.2. Изпраща два пъти в годината па
циента на профилактичен преглед при специалист
по кожни и венерически болести.
6.25.5.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
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6.25.5.2.2.1. Преглеж да болни я, оп редел я
формата на заболяването; определя наличието
или липсата на други дерматологични промени;
6.25.5.2.2.2. Назначава специализирани из
следвания:
– 	 микологично изследване (с КОН) – пре
поръчително;
– 	 количествено изследване на култура от
слюнката – по преценка;
– 	 имунологичен статус (клетъчен и хуморален
имунитет) – по преценка;
– 	 ПКК, ДКК, СУЕ, Hb, кръвна захар, се
румно Fe, ЖСК слюнката – по преценка;
– 	 серологично изследване за HIV слюнка
та – по преценка;
– 	 при нужда извършва допълнителни из
следвания и консултации с ендокринолог,
стоматолог и други;
6.25.5.2.2.3. Потвърждава или отхвърля ди
агнозата;
6.25.5.2.2.4. При потвърдена диагноза и доказан
етиопатогенетичен агент – назначава лечение;
6.25.5.2.2.5. Изготвя необходимата документа
ция на болния с кратко описание на заболяването
и профилактичните мерки;
6.25.5.2.2.6. Проследява еволюцията на за
боляването и ефекта от проведеното лечение.
6.25.6. Левкоплакия (Leucoplakia).
Стандартна процедура за поведение:
6.25.6.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.25.6.1.1. При наличие на пациент с левкопла
кия на устната кухина лекарят от АПМП следва
да насочи пациента към клиника/отделение по
кожни и венерически болести за консултация
със специалист по кожни и венерически болести;
6.25.6.1.2. Изпраща два пъти в годината паци
ента на профилактичен преглед при специалист
по кожни и венерически болести.
6.25.6.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.25.6.2.1. Преглежда болния и определя фор
мата на заболяването;
6.25.6.2.2. Назначава специализирани изслед
вания:
а) микологично изследване (с КОН) – по
преценка;
б) хистологично изследване;
в) ПКК, ДКК, СУЕ, Hb, серумно Fe, ЖСК – по
преценка;
г) серологично изследване за HIV – по пре
ценка;
д) при нужда извършва допълнителни из
следвания и консултации с друг специалист или
стоматолог;
6.25.6.2.3. Потвърждава или отхвърля диа
гнозата;
6.25.6.2.4. При потвърдена диагноза назначава
лечение;
6.25.6.2.5. Изготвя необходимата документация
на болния с кратко описание на заболяването и
профилактичните мерки.
6.25.7. Карцином на оралната мукоза.
Стандартна процедура за поведение:
6.25.7.1. Действия на лекаря от АПМП:
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6.25.7.1.1. При наличие на пациент със спи
ноцелуларен карцином на устната кухина лека
рят от АПМП следва да насочи пациента към
к линика/отделение по кожни и венерически
болести за консултация със специалист по кожни
и венерически болести;
6.25.7.1.2. Изпраща два пъти в годината паци
ента на профилактичен преглед при специалист
по кожни и венерически болести.
6.25.7.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.25.7.2.1. Преглежда болния и определя фор
мата на заболяването;
6.25.7.2.2. Назначава специализирани изслед
вания:
а) хистологично изследване;
б) ПКК, ДКК, СУЕ, Hb, серумно Fe, ЖСК,
серумно ниво на Са, алфа-антитрипсин, алфаантигликопротеин, хаптоглобин, чернодробни
ензими – по преценка;
в) при нужда извършва допълнителни изслед
вания – К АТ, рентгенография на бели дробове,
ехография на коремни органи, панендоскопия
и консултации със стоматолог, онколог и други
специалисти;
6.25.7.2.3. Потвърждава или отхвърля диа
гнозата;
6.25.7.2.4. При потвърдена диагноза назначава
лечение;
6.25.7.2.5. Изготвя необходимата документация
на болния с кратко описание на заболяването и
профилактичните мерки.
6.25.8. Флоридна орална папиломатоза (Oral
florid papillomatosis).
Стандартна процедура за поведение:
6.25.8.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.25.8.1.1. При наличие на пациент с орал
на флоридна папиломатоза на устната кухина
лекарят от АПМП следва да насочи пациента
към клиника/отделение по кожни и венерически
болести за консултация със специалист по кожни
и венерически болести;
6.25.8.1.2. Изпраща два пъти в годината паци
ента на профилактичен преглед при специалист
по кожни и венерически болести.
6.25.8.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.25.8.2.1. Преглежда болния и определя стадия
на заболяването;
6.25.8.2.2. Назначава специализирани изслед
вания:
а) хистологично изследване;
б) ПКК, ДКК, СУЕ, Hb, серумно Fe, ЖСК,
серумно ниво на Са – по преценка;
в) при нужда извършва допълнителни из
следвания – К АТ, ЯМР, рентгенография на бял
дроб, РCR идентификация на HPV, консултации
със специалист по дентална медицина, онколог
и други специалисти;
6.25.8.2.3. Потвърждава или отхвърля диа
гнозата;
6.25.8.2.4. При потвърдена диагноза назначава
лечение;
6.25.8.2.5. Изготвя необходимата документация
на болния с кратко описание на заболяването и
профилактичните мерки.
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6.25.9. Болест на Behçet
6.25.9.1. Критериите за поставянето на диагно
зата включват рецидивиращи орални улцерации
плюс два от долуизброените симптоми:
6.25.9.1.1. Рецидивиращи генитални улцерации;
6.25.9.1.2. Очни лезии:
а) Uveitis anterior.
б) Uveitis posterior;
в) клетки в стъкловидното тяло;
г) васкулит на ретината;
6.25.9.1.3. Кожни лезии:
а) Erythema nodosum;
б) Pseudofolliculitis;
в) папуло-пустулозни лезии (пустулозен ва
скулит);
г) акнеиформени нодулуси;
д) позитивен тест за патергия;
6.25.9.1.4. Артрит (синовиит);
6.25.9.1.5. Менингоенцефалит.
6.25.9.2. Стандартна процедура за поведение:
6.25.9.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.25.9.2.1.1. При наличие на пациент с реци
дивиращи орални улцерации и гореизброените
доп ъ лни телни к ри терии лекаря т от А ПМП
следва да насочи пациента за консултация със
специалист по кожни и венерически болести;
6.25.9.2.1.2. Изпраща два пъти в годината паци
ента на профилактичен преглед при специалист
по кожни и венерически болести;
6.25.9.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.25.9.2.2.1. Преглежда болния и определя
стадия на заболяването;
6.25.9.2.2.2. Назначава специализирани из
следвания:
а) хистологично изследване – по преценка;
б) ПКК, ДКК, СУЕ;
в) антикардиолипинови антитела, С реактивен
протеин, HLA типизиране – по преценка;
г) при нужда извършва допълнителни изслед
вания – спинална пункция, К АТ, ЯМР, ангио
графия, флуоресцентна ангиография, ехокарди
ография, ендоскопия и консултации с невролог,
очни болести, гастроентеролог, ревматолог и
други специалисти;
6.25.9.2.2.3. Потвърждава или отхвърля ди
агнозата;
6.25.9.2.2.4. При потвърдена диагноза назна
чава лечение;
6.25.9.2.2.5. Изготвя необходимата документа
ция на болния с кратко описание на заболяването
и профилактичните мерки.
6.26. Наследствени заболявания на кожата
(генодерматози)
Стандартна процедура за поведение:
6.26.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.26.1.1. При съмнение за наследствено забо
ляване на кожата насочва болния за консултация
със специалист по кожни и венерически болести;
6.26.1.2. При планирана нова бременност в
семейство с вече съществуваща генодерматоза ги
насочва към специалист по медицинска генетика
за пренатална диагностика;
6.26.1.3. Изпраща два пъти в годината болните
за консултация в клиника/отделение по кожни
и венерически болести.
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6.26.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.26.2.1. При налични клинични данни или
съмнение за генодерматоза насочва болния към
клиника или отделение по кожни и венерически
болести, които имат условията за провеждане
на необходимите изследвания за потвърждаване
или отхвърляне на диагнозата;
6.26.2.2. В клиниката или отделението по
кожни и венерически болести се провежда кли
нично наблюдение за маркиране на клиничните
критерии за диагностициране на генодерматоза;
6.26.2.3. Провеждат се специализирани из
следвания за потвърждаване или отхвърляне
на клиничната диагноза (хистология, имуно
хистохимия, имунофлуоресцентни изследвания,
електронна микроскопия, клетъчни култури и
ДНК анализ за детекция на генната мутация);
6.26.2.4. Консултация със специалист по меди
цинска генетика за определяне на генния дефект
и неговата хромозомна локализация;
6.26.2.5. Консултация с хирург с придобита
специалност по пластично-възстановителна и
естетична хирургия за възможно оперативно
лечение; според клиничното протичане болният
се консултира и с други специалисти;
6.26.2.6. Провежда се адекватно лечение, оп
ределят се профилактичните мерки и се съставя
план на поведение;
6.26.2.7. Болният се насочва към АПМП с
подробна епикриза за поддържащо лечение и
наблюдение;
6.26.2.8. Два пъти годишно болните се кон
султират за проследяване на състоянието им и
евентуално осъвременяване на терапията;
6.26.2.9. При планирана нова бременност в
семейство с вече съществуваща генодерматоза ги
насочва към специалист по медицинска генетика
за пренатална диагностика.
6.27. Детска дерматология
6.27.1. Класификация на кожните заболявания,
характерни за детско-юношеската възраст:
6.27.1.1. Възпалителни кожни заболявания:
а) атопичен дерматит – засяга до 20 % от
децата, от които 15 % са с тежко протичане;
б) псориазис – засяга до 2 % от общата по
пулация, протича хронично и в някои случаи
заболяването води до инвалидизиране;
в) екземи (контактен дерматит, себореен
дерматит) – с честота 50 % сред кърмачетата;
г) инсектен дерматит, строфулус.
6.27.1.2. Инфекциозни кожни болести:
а) бак териа лни – импет иго, фолик ули т и,
SSSS синдром;
б) вирусни – херпес симплекс (тип 1), брада
вици, молуски, херпес зостер;
в) микотични – тинеа капитис, керион Целзии,
тинеа корпорис, кандида инфекции;
г) паразитни – скабиес, педикулозис капитис.
6.27.1.3. Тумори:
а) доброкачествени – хемангиоми, пигментни
невуси, ксантогранулома, невус на Spitz;
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б) злокачествени – меланома малигнум се
среща предимно при възрастни, но ефективната
профилактика с фотопротектори в детска възраст
има важна роля за решаване на този сериозен
проблем.
6.27.1.4. Генодерматози – ихтиози, епидер
молизис булоза, неврофиброматоза, ксеродерма
пигментозум, инконтиненциа пигменти.
6.27.2. Стандартна процедура за поведение:
6.27.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.27.2.1.1. При наличие на кожно заболяване
в детско-юношеска възраст пациентът се насоч
ва за консултация със специалист по кожни и
венерически болести;
6.27.2.1.2. Болните с наследствени дерматози
се консултират два-три пъти годишно със спе
циалист по кожни и венерически болести.
6.27.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.27.2.2.1. Преглежда болния и потвърждава
или отхвърля диагнозата на кожното заболяване;
6.27.2.2.2. Извършват се рутинни лабораторни
изследвания, а при необходимост – и специализи
рани изследвания (биопсично изследване, имуно
логични изследвания, електронна микроскопия,
генетични изследвания), за потвърждаване или
отхвърляне на диагнозата;
6.27.2.2.3. Според к линичното протичане
болният се консултира и с други специалисти
(педиатър, невролог и др.);
6.27.2.2.4. При потвърдена диагноза провежда
адекватно активно лечение до нормализиране на
клиничните прояви и лабораторните изследвания.
6.28. Васкулити
6.28.1. Класификация:
6.28.1.1. Некротизиращ васкулит на малки
съдове:
6.28.1.1.1. Некротизиращ венулит;
6.28.1.1.2. Henoch-Schonlein purpura;
6.28.1.1.3. Есенциална смесена криоглобули
немия;
6.2 8 .1.1.4. Wa lden st rom’s hy p erga m mag lo bulinaemia;
6.28.1.1.5. Васкулит, асоцирани с колагенози;
6.28.1.1.6. Уртикариален васкулит (хипоком
плементемичен);
6.28.1.1.7. Erythema elevatum diutinum;
6.28.1.1.8. Rheumatoid nodules;
6.28.1.1.9. Реактивна лепроза;
6.28.1.1.10. Септичен васкулит;
6.28.1.2. Некротизиращ васкулит на по-големи
съдове:
6.28.1.2.1. Polyarteritis nodosa:
6.28.1.2.1.1. Бенигнена кожна форма;
6.28.1.2.1.2. Системна форма;
6.28.1.2.2. Грануломатозни васкулити:
6.28.1.2.2.1. Wegener’s;
6.28.1.2.2.2. A llergic granulamatous (ChurgStrauss);
6.28.1.2.2.3. Lymphomatoid granulamatosis;
6.28.1.2.3. Гигантоклетъчен артерит:
6.28.1.2.3.1. Темпорален артерит (M. Horton);
6.28.1.2.3.2. Takayasu’s arteritis;
6.28.1.2.4. Васкулит на по-големи съдове,
асоциран с колагенози;
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6.28.1.2.5. Нодуларен васкулит.
6.28.2. Стандартна процедура за поведение.
6.28.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
Васкулитът е заболяване, изискващо специ
фични диагностични и терапевтични мероприя
тия, поради което лекарят от АПМП е необходимо
да насочи навременно пациента към специалист
по кожни и венерически болести.
6.28.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.28.2.2.1. Специфични дейности за изясняване
на диагнозата:
а) първичен преглед с анамнеза и локален
статус;
б) определяне на системното засягане, ако
има такова;
в) кожна биопсия;
г) директна имунофлоуресценция от лезия – по
преценка;
д) изследване на имуноглобулини, фракции на
комплемента, циркулиращи имунни комплекси,
ревматоиден фактор, антинуклеарни антитела,
антифосфолипидни антитела, криоглобулини,
а н т и неу т рофи л ц и т оп ла змен и а н т и т ела – по
преценка;
е) хемакоагулационен статус – по преценка;
ж) уринен анализ.
6.28.2.2.2. Назначава терапия:
а) отстранява евентуални етиологични при
чинители – лекарства, инфек циозни агенти,
заболявания, асоциирани с имунни комплекси;
б) локално лечение – кортикостероиди;
в) сис т ем но лечен ие – кор т и кос т ерои д и,
нестероидни противовъзпалителни средства,
а н т иа г рега н т и, Colchicine, сулфон и, к а л иев
єодид, антихистамини, фибринолитици, имуно
супресивни и имуномодулиращи медикаменти,
плазмафереза.
6.29. Антифосфолипиден синдром
Стандартна процедура за поведение:
6.29.1. Действия на лекаря от АПМП. При
наличие на рецидивиращи тромбози, спонтанни
аборти, тромбоцитопения, Livedo reticularis или
кожни улцерации лекарят от АПМП насочва
болния за консултация със специалист по кожни
и венерически болести.
6.29.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.29.2.1. Специфични дейности за изясняване
на диагнозата:
а) диагностициране на кожната симптоматика
на заболяването – Livedo reticularis, некротични
улцерации, некротизираща п у рп у ра, едем и
еритем, цианотични макули, болезнени нодули,
субунгвални хеморагии, широко разпространя
ваща се кожна некроза, гангрена;
б) изследване на антикардиолипинови анти
тела през тримесечен интервал и специфични
anti-B2 GPI антитела в имунологична лаборатория;
в) изследване на Lupus anticoagulant и пълен
хематологичен профил;
г) хистоморфологични изследвания върху
кожни биопсии;
д) скрининг за съдова облитерация на при
целни органи със съответна симптоматика;
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6.29.2.2. Назначава терапия:
а) провокиращи тромбозата фактори трябва да
бъдат изключени: тютюнопушенето се забранява;
б) лечение и превенция на венозни и арте
риални тромбози с антикоагулантна терапия;
в) специфично лечение на кожните лезии,
съобразено с различните дерматологични прояви
на синдрома;
г) лечение на тромбоцитопенията: prednisolone,
azathioprine, при нужда пулс с Methylprednisolone,
или Cyclophosphamid;
д) лечение на бременни жени – с Prednisolone,
Heparin, Aspirin, Immunoglobulin.
6.30. Съдови дерматози
6.30.1. Класификация:
6.30.1.1. Хронични венозни улкуси и рани със
съдов произход и тяхното лечение;
6.30.1.2. Варикоза и хронична венозна недос
татъчност;
6.30.1.3. Повърхностен тромбофлебит и дъл
бока венозна тромбоза;
6.30.1.4. Възпалителни болести на съдовете;
6.30.1.5. Лимфедем;
6.30.1.6. Исхемични съдови разстройства;
6.30.1.7. Съдови малформации;
6.3 0.1.8. Ф у н к ц иона л н и а н г иолопат и и –
acrocyanosis, феномен на Рейно.
6.30.2. Стандартна процедура за поведение:
6.30.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.30.2.1.1. При оплаквания от страна на болния
от появя на язва в областта на подбедрицата, на
фона на прекарани тромбофлебити, артериални
проблеми, високо артериално налягане, диабет
или имобилизация на легло лекарят от АПМП
насочва пациента към специалист по кожни и
венерически болести; след прецизиране на диа
гнозата проследяването на пациента се извършва
от специалиста по кожни и венерически болести;
6.30.2.1.2. Лекарят от А ПМП прослед ява
адекватността на провежданото лечение, според
назначените от специалиста по кожни и вене
рически болести лечебни планове и се справя с
нововъзникналите проблеми от общомедицинско
естество;
6.30.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.30.2.2.1. Отхвърля или потвърждава диа
гнозата, като установява подлежащото основно
заболяване, довело до възникването на язвата;
6.30.2.2.2.Извършва поредица от диагностич
ни процедури, преценявайки необходимостта от
всяка една:
а) изследване на структурата на кръвоносните
съдове, както и на венозния кръвоток, в това
число ултразвуков дуплекс, светлинна рефлексреография и плетизмография;
б) кожна биопсия с хистопатологично из
следване;
в) алергологичен тест;
г) микробиология;
д) капиляроскопия;
е) лабораторни изследвания – коагулационен
статус, антифосфолипидни антитела, ANA, ANCA,
криоглобулини.
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ж) рентгенови – асцендетна флебография,
артериална ангиография;
з) консултация с невролог (при невропатен
улкус);
и) консултация с лекар с призната специал
ност по вътрешни болести (при диабет, нарушена
хемокоагулация).
6.30.2.2.3. Запознава болния с характера на
заболяването;
6.30.2.2.4. Определя временната нетрудоспо
собност;
6.30.2.2.5. Определя следваща визита и мони
торира състоянието на болния.
6.31. Предракови заболявания (преканцерози)
на кожата
6.31.1. Класификация.
6.31.1.1. Сенилен кератом – трудноотделим от
кожата хиперкератотичен участък, с потенциал
да прогресира към спиноцелуларен карцином;
6.31.1.2. Кератоакантом;
6.31.1.3. Кожен рог (Cornu cutaneum) – добре
отграничени конични лезии, възникващи върху
подлежащи патологични кожни състояния: се
нилни кератоми, вирусни брадавици, контагиозни
молуски, кератоакантоми, себорейни веруки,
меланоцитни невуси, марсупиелизирани трихиле
мални или епидермални кисти, спиноцелуларни
карциноми;
6.31.1.4. Морбус Бауен – потенциално малиг
нена персистираща плоска червеникава плака
с десквамация и/или крусти, дължаща се на
интраепидермален карцином;
6.31.1.5. Еритроплазия на Кейра – лезии с
характера на Морбус Бауен, локализирани по
гланс пенис.
6.31.2. Стандартна процедура за поведение:
6.31.2.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.31.2.1.1. При оплаквания от страна на болния
за налична туморна формация на кожата лекарят
от АПМП извършва диагностични процедури от
неговия пакет и изпраща пациента за консултация
със специалист по кожни и венерически болести;
6.31.2.1.2. След прецизиране на диагнозата
проследяването на пациента се осъществява от
специалист по кожни и венерически болести;
6.31.2.1.3. Лекарят от А ПМП прослед ява
адекватното провеждане на лечебните планове,
назначени от специалиста, и се справя с нововъз
никнали проблеми от общомедицинско естество.
6.31.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.31.2.2.1. Отхвърля или потвърждава нали
чието на кожна преканцероза;
6.31.2.2.2. Прецизира конкретната нозологична
единица;
6.31.2.2.3. Извършва поредица от конкретни
диагностични процедури според приет диагно
стичен алгоритъм:
а) провеждане на клиничен преглед с оглед
и палпация на кожната лезия;
б) вземане на диагностична кожна биопсия
и провеждане на дерматохистопатологично из
следване на ексцизираната тъкан;
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в) осъществяване на специализирани дерма
топатологични техники (цитология, имунохис
тология, а при необходимост – и молекулярно
биологични методи);
При необходимост провежда:
г) кожна сонография;
д) ултрасонографско изследване на регионал
ните лимфни възли;
е) абдоминална ултрасонография;
ж) рентгенография,
з) компютърна томография;
6.31.2.2.4. Съвместно с болния изгражда инди
видуален лечебен план, осъществява хирургично
лечение – ексцизия на кожната лезия, криоте
рапия, електрокоагулация, локално лечение с
5-флуороурацил, интралезионално прилагане
на алфа-интерферон, блеомицин или друга суб
станция, близкофокусна рентгенова терапия;
фотодинамична терапия;
6.31.2.2.5. При необходимост осъществява
допълнителни консултации с медицински спе
циалисти по онкология, хирургия, лъчелечение,
у шно-носно-г ърлени болести, очни болести,
анестезиология и интензивно лечение, лицевочелюстна хирургия;
6.31.2.2.6. Запознава болния и неговите близки
с основните характеристики на заболяването и
принципите на лечение;
6.31.2.2.7. Определя временната нетрудоспо
собност;
6.31.2.2.8. Определя сроковете и броя на кон
тролните прегледи.
6.32. Злокачествени тумори на кожата
Стандартна процедура за поведение:
6.32.1. Действия на лекаря от АПМП:
6.32.1.1. При оплаквания от страна на болния
за налична туморна формация на кожата лекарят
от АПМП извършва диагностични процедури от
неговия пакет и изпраща пациента за консултация
със специалист по кожни и венерически болести;
6.32.1.2. След прецизиране на диагнозата
проследяването на пациента се осъществява от
специалист по кожни и венерически болести;
6.32.1.3. Лекарят от АПМП проследява адекват
ното провеждане на лечебните планове, назначени
от специалиста, и се справя с нововъзникнали
проблеми от общомедицинско естество.
6.32.2. Действия на специалиста по кожни и
венерически болести:
6.32.2.1. Отхвърля или потвърждава наличието
на рак на кожата;
6.32.2.2. Прецизира конкретната нозологична
единица;
6.32.2.3. Извършва поредица от конкретни
диагностични процедури според приета диаг
ностична последователност:
а) провежда епилуминесцентно микроскопи
ране на кожата;
б) взема кожна биопсия и провежда дермато
хистопатологично изследване на ексцизирания
тумор с акцент върху неговите латерални полета;
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в) осъществява специализирани дерматопато
логични техники (цитология, имунохистохимия,
а при необходимост – и молекулярнобиологични
методи);
При необходимост извършва:
г) ултразвуково изследване на лимфни възли;
д) рентгенография на бели дробове;
е) компютърна томография;
ж) магнитнорезонансна томография;
з) костна сцинтиграфия;
и) позитрон емисионна томография (РЕТ);
к) изследване на туморните маркери (тирози
наза, gp100 онкопротеин чрез молекулярнобио
логични методи).
6.32.2.4. Съвместно с болния изгражда писмен
индивидуален лечебен план, съобразен с меж
дународно признатите алгоритми за терапия,
осъществява хирургично лечение – ексцизия на
кожния тумор, провежда имунотерапия и/или
химиотерапия;
6.32.2.5. При необходимост осъществява до
пълнителни консултации с медицински специ
алисти по онкология, хирургия, неврохирургия,
лъчелечение, хематология;
6.32.2.6. Запознава болния с основните ха
рактеристики на заболяването и принципите
на лечение;
6.32.2.7. Определя временната нетрудоспо
собност;
6.32.2.8. Определя сроковете и броя на кон
тролните прегледи.
6.33. Оперативна дерматология
6.33.1. Вк лючва х иру ргични дейности на
кожата – от епидермиса до фасцийния апарат.
Лекарят с призната специалност по кожни и
венерически болести е компетентен да лекува
съответни кожни промени с оперативни методи.
Хирургичната дейност се осъществява предим
но с локална анестезия. Включва отстраняването
на всички типове доброкачествени и малигнени
новообразувания на кожата и видимите лигавици.
6.33.2. Стандартна процедура за поведение:
6.33.2.1. Действие на лекаря от АПМП:
6.33.2.1.1. При оплаквания от страна на болния
за наличие на новообразувания, особено пигмент
ни такива, на козметично смущаващи дефекти,
нарушаващи понякога формата и функцията
на кожния орган, лекарят от АПМП извършва
диагностично-изследователски процедури от не
говия пакет на действия и изпраща своевременно
болния за консултация със специалист по кожни
и венерически болести;
6.33.2.1.2. Лекарят от А ПМП прослед ява
адекватно провеждането на изследователски и
лечебни планове, назначени от специалиста, и
се справя с различни нововъзникнали проблеми
от общомедицинско естество.
6.33.2.2. Действия на специалиста по кожни
и венерически болести:
6.33.2.2.1. Диференцира конкретната нозоло
гична единица;
6.33.2.2.2. Отхвърля или потвърждава необхо
димостта от оперативна интервенция;

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

6.33.2.2.3. Професионално преценява възмож
ностите, рисковете и успеха на оперативната
интервенция;
6.33.2.2.4. Извършва поредица от конкретни
диагностични уточнения според приет диагно
стичен алгоритъм:
6.33.2.2.5. Провеждане на епилуминесцентно
микроскопиране на кожата;
6.33.2.2.6. Вземане на кожна биопсия с хисто
логичен контрол на латералните здрави полета;
6.33.2.2.7. Извършва оперативната интервен
ция съгласно медицински стандарт „Хирургия“;
6.33.2.2.8. Изгражда индивидуален лечебен
постоперативен план на пациента;
6.33.2.2.9. Запознава болни я с основните
характеристики и тенденции на заболяването;
6.33.2.2.10. Определя сроковете и броя на
контролните прегледи.
6.34. Рентген и физиотерапия
6.34.1. В кабинета по рентген или физиотера
пия се лекуват следните заболявания:
6.34.1.1. В кабинет рентген-терапия се лекуват:
6.34.1.1.1. Кож ни неоп лазии – карц инома
базоцелуларе и карцинома спиноцелуларе, мор
бус Пейджет, еритроплазия на Кейра, микозис
фунгоидес, саркома Капоши;
6.34.1.1.2. Доброкачествени дерматози – екзе
ма хроникум, екзема тилотикум, невродермитис
циркумскрипта и др.
6.34.1.2. В кабинет физиотерапия се лекуват:
6.34.1.2.1. Доброкачествени дерматози – инду
рацио пенис пластика, плакатна склеродермия,
псориазис, екземи, невродермити, лихен рубер
планус, розов лишей, алопеция ареата, алопеция
тоталис и др.;
6.34.1.2.2. Кожни неоплазии – микозис фунго
идес, някои други кожни лимфоми и др.
6.34.2. Стандартна процедура за поведение:
6.34.2.1. Поведение на лекаря от АПМП – при
среща с пациент, страдащ от кожно заболяване
или туморно образувание по кожата и подлежащ
на рентгенова терапия или физиотерапия, лека
рят от АПМП го насочва към кабинет по кожни
и венерически болести или лечебно заведение
с клиника/отделение по кожни и венерически
болести за преглед, консултация, лечение.
6.34.2.2. Поведение на специалист по кожни и
венерически болести в кабинет по рентген или
физиотерапия:
6.34.2.2.1. Снема анамнеза;
6.34.2.2.2. Преглежда болния;
6.34.2.2.3. Назначава изследвания;
6.34.2.2.4. Поставя диагноза;
6.34.2.2.5. Назначава лечение;
6.34.2.2.6. Проследява болния по време на
лечението;
6.34.2.2.7. Дава указания на пациента за ре
жима и лечението в домашни условия;
6.34.2.2.8. Подготвя пациента за представяне
пред онкокомисия.
5622
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НАРЕДБА № 24
от 28 юни 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Вирусология“
Член единствен. (1) С тази наредба се ут
върждава медицинският стандарт „Вирусология“
съгласно приложението.
(2) Дейността по диагностика на вирусните
инфекции от специалността вирусология се
осъществява при спазване на стандарта по ал. 1
и се изпълнява от всички лечебни и здравни
заведения, в които се осъществява дейност по
вирусология.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнението на наред
бата 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.
§ 4. Отменя се Наредба № 45 от 2009 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Виру
сология“ (ДВ, бр. 3 от 2010 г.).
Министър: А.-М. Борисова
Приложение

към член единствен, ал. 1

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ВИРУСОЛОГИЯ“
1. Основна характеристика на медицинската
специалност
1.1. Дефиниция, основни цели и задачи:
Вирусологията е медицинска специалност с
преобладаваща клинико-диагностична насоче
ност, която осигурява необходимите познания и
практически умения за изясняване на етиологията
на заболяванията с вирусна генеза при хората
чрез използването на количествени и качествени
методи. Тя се занимава с комплексното проуч
ване на голям брой патогенни агенти – вируси, с
изразени характерни и строго специфични мор
фологични и генетични особености. Вирусите са
способни само на вътреклетъчно размножаване,
което основно ги отличава от останалите пато
генни микроорганизми заедно с редица други
характеристики.
В Република България специалността вирусо
логия е застъпена предимно в извънболничната,
но и в болничната помощ. Присъства в програ
мите за обучение в университетското образова
ние. Представлява самостоятелна медицинска
специалност в системата на здравеопазването на
Република България и се придобива чрез след
дипломна квалификация на завършилите висше
медицинско образование и висше немeдицинско
образование, специалност биология.
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Основната цел на стандарта е да осигури
качеството на диагностичната дейност на виру
сологичните лаборатории, осъществяващи своята
дейност на територията на Република България.
На ц иона л н и я т с та н дар т по ви русолог и я
съдържа задачи, изисквания и показатели за
дейности, свързани с етиологическата диагноза
на вирусните инфекции при хората, проследя
ване хода на инфекциозния процес и ефекта от
лечението на вирусните заболявания, както и
оценка на ефективността на вирусните ваксини.
Този стандарт регламентира основните изисква
ния, на които една вирусологична лаборатория
трябва да отговаря за извършване на серологич
ни и вирусологични изследвания. Той покрива
изследванията, извършвани в нея, използвайки
стандартизирани методи, методи, непокрити от
стандартизираните, и методи, разработвани от
лабораториите.
1.2. Общи условия и изисквания към вирусо
логичните лаборатории:
1.2.1. Този стандарт е приложим за всички
вирусологични лаборатории независимо от об
хвата и мащабите на дейността или от броя на
персонала. Когато една лаборатория не извършва
една или повече дейности, регламентирани в
този стандарт, изискванията за същите са не
приложими.
1.2.2. Този стандарт е предназначен за при
лагане от лаборатории при разработването на
техните системи по качество, така че да удо
влетворява техните дейности. Той може да бъде
използван от клиенти на лаборатории, контролни
или акредитиращи органи, установяващи съот
ветствието или регистриращи компетентност
на лаборатории.
1.2.3. Персоналът на лабораторията носи от
говорност за осъществяваните от нея дейности
по начин, удовлетворяващ изиск вани ята на
този стандарт и нуждите на клиентите, както и
законно упълномощените органи, извършващи
акредитация.
1.2.4. Лабораторията трябва да гарантира
независимостта си при извършване на изслед
ванията от външен натиск (търговски, финансов
и др.), както и от вътрешен натиск, които биха
оказали отрицателно въздействие върху извърш
ваната дейност.
1.2.5. Лабораторията трябва да има политика
и процедури, предотвратяващи действия, които
биха намалили доверието в нейната компетент
ност, независимост и безпристрастност.
1.2.6. Лабораторията трябва да създава условия
за сътрудничество с пациентите си или техни
представители, които да спомагат за изясняване
на техните нужди, както и за изискванията на
самата лаборатория.
1.2.7. На лабораторията се препоръчва да
поддържа обратна връзка с пациентите си.
Обратната връзка трябва да се използва с цел
оптимизиране на броя и вида на извършваните
изследвания, както и всички въпроси, свързани
с взаимоотношенията с пациентите.
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1.2.8. Персоналът на лабораторията носи
отговорност за осъществяваните дейности при
работа с материали, отговарящи на изискванията
за качествено извършване на изследванията.
1.2.9. Материалите, постъпващи за изследване
в лабораторията, трябва да са съпроводени от
медицински направления, съдържащи достатъчно
информация, свързана с пациента и неговото
заболяване.
1.2.10. Лабораторията създава, поддържа и
съхранява необходими документи, свързани с
нейната работа (лабораторни журнали, проце
дури и др.).
1.2.11. Лабораторията използва и съхранява
правилно всички външни документи, свързани
с нейната дейност (инструкции, наредби, стан
дарти, методи и др.).
1.2.12. Лабораторната документация се осъвре
менява в съответствие с настъпилите изменения
в методите и оборудването на лабораторията.
1.2.13. Действащите и утвърдените документи
са на разположение на определените работни
места в лабораторията, доколкото са свързани
с естеството на работа.
1.2.14. Остарелите и излезли от употреба до
кументи, съхранявани в лабораторията, трябва
да са подходящо обозначени и архивирани.
1.2.15. Резултатите от изследванията се из
пращат на клиентите чрез подходящи за целта
бланки.
1.3. Изисквания за професионална компетент
ност на персонала:
1.3.1. Персоналът на лабораторията трябва
да има необходимите за дейността си квалифи
кация, практически опит и умения в областта
на вирусологията.
1.3.2. Ръководството се осъществява от лекар
с призната специалност „Вирусология“. В със
тава на лабораторията може да бъде включен и
биоло г. В лабораторията работят правоспособни
медицински специалисти с квалификация „Ме
дицински лаборант“.
1.3.3. При използване на допълнителен пер
сонал той трябва да бъде с необходимата ква
лификация.
1.3.4. Медицинският персонал трябва системно
да повишава своята квалификация.
1.3.5. Началникът (ръководителят) на лабо
раторията определя нуждите от допълнителна
квалификация.
1.3.6. Изборът на форми за обучение (външни,
вътрешни) трябва да осигурява адекватна на
извършваната дейност квалификация, която е
подходящо документирана (сертификати, лични
планове и др.).
1.3.7. Лабораторията трябва да има длъжностни
характеристики за ръководителя и изпълнител
ския персонал.
1.3.8. Началникът (ръководителят) на лабора
торията трябва да определи точно задълженията
и отговорностите на персонала, както и взаимо
отношенията между целия персонал.
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2. Основна характеристика на местата за
осъществяване на диагностичната дейност
2.1. Лабораторията трябва да има помеще
ния, които благоприятстват извършването на
изследванията, за които е предназначена, и не
влияят отрицателно върху изискваното качество
на работа.
2.1.1. Изисквания към помещенията:
2.1.1.1. Броят на помещенията да бъде съо
бразен с извършваните изследвания, така че да
не се компрометира качеството на работата и
безопасността на персонала.
2.1.1.2. При вирусологични изследвания, из
искващи стерилни условия, да има специално
обособени за целта помещения/боксове.
2.1.1.3. Помещенията, свързани с качеството
на извършваните изследвания, трябва да са раз
положени по начин, позволяващ контрол върху
достъпа и до използването им.
2.1.1.4. В лабораторията трябва да има обо
собени работни места, като се вземат мерки за
предотвратяване на възможните замърсявания.
2.1.2. Изисквания към условията в помеще
нията на лабораторията:
2.1.2.1. Температурата в помещенията, свърза
ни с качеството на извършваните изследвания,
трябва да бъде в граници, които не влияят отри
цателно върху персонала (стайна температура),
както и да отговаря на изискваната от специфи
кациите на използваната апаратура.
2.1.2.2. Осветлението на обособените работни
места трябва да благоприятства извършваните
изследвания.
2.1.2.3. Въздухът в работните помещения по
отношение на влажност, запрашеност, електро
магнитни влияния трябва да благоприятства
качеството на извършваните изследвания.
2.1.2.4. Електрическото захранване на из
ползваната апаратура трябва да бъде осигурено
по начин, който гарантира непрекъсваемост на
диагностичните процедури (инкубация).
2.1.2.5. Повърхността на стените и на работните
плотове трябва да бъде с покритие, позволяващо
ефективно извършване на дезинфекция.
2.2. Трябва да се поддържа постоянен контрол
върху достъпа до използваните помещения или
места, влияещи върху качеството на работата.
2.3. Помещенията в лабораторията трябва да
се поддържат в изряден вид и хигиена.
3. Структура и персонал на лабораториите,
извършващи специализирана дейност по този
стандарт
3.1. Характеристика на вирусологичните лабо
ратории, извършващи специализирана дейност:
3.1.1. Вирусологичната лаборатория е ме
дико-диагностична лаборатория в рамките на
лечебно или здравно заведение и РИОКОЗ или
самостоятелна такава.
3.1.2. Лабораторията трябва да е ясно обо
значена в организационната структурна схема
на лечебното заведение и да са описани точно
взаимоотношенията с останалите звена, като
ясно са дефинирани дейностите, които извършва.
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3.1.3. Лабораторията трябва да има кадрова
и материална осигуреност за извършване на
определен минимум серологични и вирусологич
ни изследвания за нуждите на диагностичната,
лечебно-профилактичната и други дейности на
съответния вид лечебно или здравно заведение.
3.1.4. Лаборат ори я та т рябва да използва
постоянен персонал, като числеността му се
определя от обема на извършваната дейност.
При използване на допълнителен персонал той
трябва да бъде с необходимата квалификация.
3.1.5. Вирусологичните лаборатории могат да
бъдат: в лечебни заведения за извънболнична
помощ; в лечебни заведения за болнична помощ
и здравни заведения. Дейностите и оборудването
на лабораториите в лечебните заведения за бол
нична помощ и здравните заведения са съответно
от второ и трето ниво на компетентност.
3.2. Отговорности и задължения на персонала
на лабораториите:
3.2.1. Отговорности и задължения на ръково
дителя на лабораторията:
3.2.1.1. Изготвя и утвърждава правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред на
лабораторията, длъжностните характеристики,
всички инструкции и изисквания, свързани с
пряката дейност на лабораторията.
3.2.1.2. Следи за изпълнение на инструктажа
на работниците и служителите по безопасност,
хигиена на труда и противопожарна охрана.
3.2.1.3. Организира цялостната диагностична
дейност на лабораторията, като контролира всич
ки програми и задачи, свързани с тази дейност.
3.2.1.4. Организира въвеждането на нови ди
агностични методи и контрола по изпълнението
на вече въведените такива.
3.2.1.5. Организира регистрацията и интер
претацията на резултатите от диагностичната
дейност.
3.2.1.6. Повишава своята квалификация чрез
участие в конгреси, курсове, семинари, само
подготовка.
3.2.1.7. Осигурява заместник при своето от
съствие.
3.2.1.8. Следи за стриктно спазване полити
ката на лечебното или здравното заведение по
отношение на трудовата дисциплина, персонал,
взаимоотношения.
3.2.2. Отговорности и задължения на лекаря
ординатор:
3.2.2.1. Контролира изпълнението на функ
циите на лаборанта по т. 3.2.3.
3.2.2.2. Отчита и при необходимост интерпре
тира резултатите от извършените изследвания.
3.2.2.3. Контролира унищожаването на изслед
вания материал, като съблюдава спазването на
действащата нормативна уредба.
3.2.2.4. Извършва по разпореждане на ръ
ководителя на лабораторията изследвания на
постъпили материали.
3.2.3. Отговорности и задължения на меди
цинския лаборант:
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3.2.3.1. Изпълнява правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на лабораторията,
всички инструкции и изисквания, свързани с
пряката дейност на лабораторията.
3.2.3.2. Следва изискванията за инструктаж
на работниците и служителите по безопасност,
хигиена на труда и противопожарна охрана.
3.2.3.3. Изпълнява задачи, поставени от ръко
водителя на лабораторията и лекаря ординатор
в лабораторията.
3.2.3.4. Овладява въведените лабораторни
методи, пряко участва в изпълнението им в
лабораторната практика.
3.2.3.5. Участва в поддръжката на работните
места и следи за изправността на апаратурата.
3.2.3.6. Участва в провеждания външен кон
трол на вирусологична диагностика.
3.2.3.7. Уведомява ръководителя на лабо
раторията или неговия заместник за всички
особености и нередности в хода на изпълнение
на задачите.
3.2.3.8. Участва в изпълнението на всички
процедури и правила относно хигиената, дезин
фекцията и инактивирането на инфекциозните
отпадъци.
3.2.3.9. Приема и оценява качеството на по
стъпващата проба за изследване.
3.2.3.10. Регистрира на хартиен и/или електро
нен носител всички необходими данни от направ
лението, придружаващо пробата за изследване.
3.2.3.11. До извършване на изследването про
бата се съхранява при подходящи условия, така
че да бъде запазена напълно годна за изследване.
3.2.3.12. Извършва изследванията, посочени
в направлението, придружаващо постъпилата за
изследване проба.
3.2.3.13. След завършване на изследванията
по т. 3.2.3.12 уведомява лекаря ординатор, който
отчита и при необходимост интерпретира полу
чените резултати.
3.2.3.14. Изследваният материал се съхранява
за срок, определен в правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на лабораторията.
След изтичане на срока същият се унищожава
съобразно правилата, установени в нормативни
актове и договори.
4. Професионална дейност. Оптимален обем
показатели и оборудване за извършване на
специализирана дейност по вирусология на
различни нива на извънболнична и болнична
помощ в Република България
4.1. Оптимален обем показатели за извършване
на вирусологични и серологични изследвания в
лаборатории в лечебни заведения за извънбол
нична помощ.
4.1.1. Изследване на кръвен серум или плаз
ма по имуноензимен метод (ELISA) или други
сходни методи (MEIA, ChLIA, ELFA):
4.1.1.1. Откриване на повърхностен антиген
на хепатитeн В вирус (HBV) – HBsAg.
4.1.1.2. Откриване на антитела срещу HIV 1/2
или HIV Ag/Ab – бързи тестове (ELISA).
4.1.1.3. Откриване на маркeри на хепатитен С
вирус (HCV) – anti-HCV или HCV Ag/Ab.
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4.1.1.4. Откриване на маркeр на хепатитен А
вирус (HАV) – anti-HAV IgM.
4.1.1.5. Откриване на маркери за рубеолна
инфекция – anti-Rubella IgM, IgG.
4.1.1.6. Откриване на маркери за паротитна
инфекция – anti-Mums IgM, IgG.
4.1.1.7. Откриване на маркери за морбилна
инфекция – anti-Measles IgM, IgG.
4.1.2. Лабораторна апаратура, необходима за
извършване на вирусологични и серологични
изследвания в лечебни заведения за извънбол
нична помощ.
4.1.2.1. Отчитащо устройство за имуноензимен
тест (ELISA) или други автоматични анализатори.
4.1.2.2. Принтер.
4.1.2.3. Термостат.
4.1.2.4. Хладилник.
4.1.2.5. Центрофуга.
4.1.2.6. Автоклав.
4.2. Оптимален обем показатели за извършване
на вирусологични и серологични изследвания в
лаборатория по вирусология във второ ниво на
компетентност.
4.2.1. Изследване на кръвен серум или плазма
по имуноензимен метод (ELISA) или други сходни
методи (MEIA, ChLIA, ELFA и др.):
4.2.1.1. Маркер за хепатит А вирусна инфек
ция – HAV-IgM.
4.2.1.2. Маркери за хепатит В вирусна ин
фекция – HBsAg, anti-HBs, anti-HBcIgM, HBeAg,
anti-HBe.
4.2.1.3. Маркери за хепатит С вирусна инфек
ция – anti-HCV или HCV Ag/Ab.
4.2.1.4. Маркер за хепатит D вирусна инфек
ция – anti-HDV.
4.2.1.5. Определяне на антитела срещу HIV.
4.2.1.6. Маркери срещ у ц и т омега лови рус
(CMV) и Епщайнбар вирус (EBV) anti-CMV IgM/
IgG, antiEBV-VCA IgM, anti EBV-NA IgM.
4.2.1.7. Маркери за рубеолна инфекция – antiRubella IgM, IgG.
4.2.1.8. Маркери за паротитна инфекция – antiMums IgM, IgG.
4.2.1.9. Маркери за морбилна инфекция – antiMeasles IgM, IgG.
4.2.1.10. Изследване на кръвен серум за от
криване антитела срещу грипни вируси тип А
и В – РЗХА/ELISA.
4.2.2. Изследване на фекална проба:
4.2.2.1. Определяне на ротавируси във фекална
проба – имунохроматографски/ELISA.
4.2.2.2. Определяне на норовируси във фекална
проба – имунохроматографски/ELISA.
4.2.3. Изследване на носоглътъчен смив на
кокоши ембриони/клетъчни култури:
4.2.3.1. Изолиране на грипни вируси.
4.2.3.2. Изследване на носоглътъчен смив за
доказване на грипни вируси и вируси на ОРЗ с
бързи имуносорбентни тестове.
4.2.4. Лабораторна апаратура за извършване
на вирусологични и серологични изследвания в
лаборатория по вирусология във второ ниво на
компетентоност.
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4.2.4.1. Отчитащо устройство за имуноензимен
тест (ELISA) или други автоматични анализатори.
4.2.4.2. Миещо устройство за ELISA.
4.2.4.3. Принтер.
4.2.4.4. Термостат.
4.2.4.5. Хладилник.
4.2.4.6. Центрофуга.
4.2.4.7. Микроскоп за клетъчни култури.
4.2.4.8. Сух стерилизатор.
4.2.4.9. Автоклав.
4.2.4.10. Водна баня.
4.2.4.11. Ламиниран бокс (боксово помещение).
4.3. Оптимален обем показатели, апаратура
и дейности за извършване на вирусологични и
серологични изследвания в трето ниво на ком
петентност:
4.3.1. Показатели за високоспециализирани
изследвания и дейности, свързани с референт
на диагностика, консултанска, учебна и научна
дейност в трето ниво на компетентност:
4.3.1.1. Организира и осъществява национал
на система за външна оценка на качеството на
лабораторната диагностика в лаборатории по
вирусология в страната.
4.3.1.2. Осиг у ряване на потвърдителна и
референтна диагностика на трето ниво на ком
петентност с интерпретация.
4.3.1.3. Вирусологични изследвания за изо
лиране на вируса причинител и за доказване на
вирусни антигени.
4.3.1.4. Вирусологично изследване на клетъчни
култури за изолация и типизация на вирусите на
полиомиелита и други ентеровируси.
4.3.1.5. Вирусологично изследване на кокоши
ембриони за изолация и типизация на грипни
вируси.
4.3.1.6. Вирусологично изследване на клетъч
ни култури за изолация и типизация на някои
вируси на ОРЗ (аденовируси, парагрипни вируси,
РС вируси).
4.3.1.7. Вирусологично изследване на клетъч
ни култури за изолация и типизация на херпес
симплекс вирус тип 1 и тип 2.
4.3.1.8. Вирусологично изследване на новоро
дени бели мишки за изолиране и типизиране на
вируса на Кримско-хеморагична треска (КХТ).
4.3.1.9. Вирусологично изследване на новоро
дени бели мишки за изолиране и типизиране на
причинителя на Хеморагична треска с бъбречен
синдром (ХТБС).
4.3.1.10. Вирусологично изследване на новоро
дени бели мишки за изолиране и типизиране на
причинителя на Лимфоцитарен хориоменингит
(ЛХМ).
4.3.1.11. Вирусологично изследване на новоро
дени бели мишки и клетъчни култури за изоли
ране и типизиране на причинителите на сезонни
енцефалити: вирус Западен Нил/флави вируси/
Синдбис/алфа вируси/, кърлежови енцефалити.
4.3.1.12. Изследване на кокоши ембриони и
бели мишки за изолиране и индентифициране
на причинителите на Ку-треска (C. Burnetii) и
Марсилска треска, кърлежови петнисти трески
(R. conorii и др.).
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4.3.1.13. Изследване на кокоши ембриони и
бели мишки за изолиране и индентифициране
на C. psittaci.
4.3.1.14. Имунофлуоресцентна диагностика на
носоглътъчни смивове за доказване на причи
нителя на грипни вируси тип А и В.
4.3.1.15. Имунофлуоресцентна диагностика на
носоглътъчни смивове за доказване на някои ре
спираторни вируси (адено-, парагрипни, РС и др.).
4.3.1.16. Имунофлуоресцентна диагностика
на трупен материал за доказване причинителя
на КХТ.
4.3.1.17. Имунофлуоресцентна диагностика на
трупен материал за доказване на причинителя
на ХТБС.
4.3.1.18. Серологични изследвания за доказване
на вирусни антитела и антигени.
4.3.1.19. Вируснеутрализираща реакция (ВНР)
за вирус херпес симплекс 1 и 2 тип.
4.3.1.20. Вирус неутрализираща реакция (ВНР)
за Коксаки вирус.
4.3.1.21. Изследване на ротавируси и норови
руси във фекална проба – имунохроматографски
метод, ELISA, PCR.
4.3.1.22. Реакция за задръжка на хемаглути
нацията (РЗХА) за индентификация на грипни
вируси. Серологична диагностика на грипни
вируси РЗХА/ELISA.
4.3.1.23. Имуноензимна реакция (ELISA) за
доказване на морбили, паротит и рубеола.
4.3.1.24. Реакция за свързване на комплемента
(РСК) ELISA за вируси на ОРЗ (аденовируси,
парагрипни вируси, РС вирус и др.).
4.3.1.25. Серологична диагностика на Q треска
I и II фаза – ELISA.
4.3.1.26. Серологична диагностика на виру
сите Западен Нил, Синдбис, кърлежов енцефа
лит – PCK, РЗХА, имунофлуоресцентно титри
ране на вирусите.
4.3.1.27. Серологична диагностика на Кримска
хеморагична треска (КХТ), ХТБС и ЛХМ – ре
акция за свързване на комплемента (РСК) или
ELISA.
4.3.1.28. Имунофлуоресцентно титриране с
определяне на имуноглобулиновия клас (IgG,
IgM, IgA) на антитела срещу рикетсии.
4.3.2. Имуноензимен метод (ELISA) или други
сходни методи (MEIA, ChLIA, ELFA и др.) за
определяне в кръвен серум или плазма на:
4.3.2.1. Маркер за хепатит А – anti-HAV-IgM.
4.3.2.2. Маркер за хепатит В – HBsAg.
4.3.2.3. Маркер за хепатит В – anti-HBs.
4.3.2.4. Маркер за хепатит В – anti-HBc.
4.3.2.5. Маркер за хепатит В – HbeAg/antiHbeAg.
4.3.2.6. Маркер за хепатит В – anti-HbcIgM.
4.3.2.7. Маркер за хепатит D – anti-HDV.
4.3.2.8. Маркер за хепатит С – anti-HCV или
HCV Ag/Ab.
4.3.2.9. Маркер за антитела срещу CMV – antiCMV IgM.
4.3.2.10. Антитела срещу CMV – anti-CMV IgM.
4.3.2.11. А н т и тела срещ у EBV – anti-EBV
IgM/IgG.
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4.3.2.12. Антитела срещу херпес симплекс
тип 1 и 2.
4.3.2.13. Антитела IgM/ IgG срещу варицела
зостер вирус (VZV).
4.3.2.14. Антитела IgG срещу Chlamydia psittaci,
C. pneumoniae, C. trachomatis.
4.3.2.15. Антитела IgM/IgG срещу морбилен,
паротитен и рубеолен вирус.
4.3.2.16. Откриване на антитела срещу HIV
1/2 или HIV Ag/ Ab – бързи тестове/ ELISA.
4.3.2.17. Откриване на P 24 антиген на HIV/
Anti – p 24 антитела срещу HIV.
4.3.3. Качествено или количествено откриване
на вирусни геноми (NAT): грипни вируси тип А
и В, РС вируси, HBV, HCV, рота- и норовируси,
полиома и папилома вируси, HIV 1/2, КХТ,ХТБС.
4.3.3.1. Неамплифициращи методи: хибриди
зационни реакции.
4.3.3.2. Амплифициращи методи: верижна
полимеразна реакция (PCR), multiplex PCR RealtimePCR, BranchDNA, TMA.
4.3.3.3. Електрофоретично разделяне на ви
русни геноми.
4.3.3.4. Фрагментно-рестриктазен анализ за
типизиране на вируси.
4.3.3.5. Сек венционен ана лиз на вирусни
геноми.
4.3.3.6. Електрофоретично разделяне на ви
русни антигени.
4.3.3.7. Имуноблот за вирусни антитела.
4.3.3.8. Определяне на генотипа/субгенотипа
на вируси чрез хибридизация на специфични оли
гонуклеотидни проби с амплифициран вирусен
геном (line probe assay).
4.3.4. Лабораторна апаратура за извършване
на вирусологични и серологични изследвания в
трето ниво на компетентност.
4.3.4.1. Отчитащо устройство за ELISA или
други автоматични анализатори.
4.3.4.2. Миещо устройство за ELISA.
4.3.4.3. Принтер.
4.3.4.4. Термостат.
4.3.4.5. Хладилник.
4.3.4.6. Центрофуга.
4.3.4.7. Микроскоп за клетъчни култури.
4.3.4.8. Сух стерилизатор.
4.3.4.9. Автоклав.
4.3.4.10. Водна баня.
4.3.4.11. Инкубатор СО 2 .
4.3.4.12. Ламинарен бокс клас 2.
4.3.4.13. Ултрацентрофуга.
4.3.4.14. Ултразвуков дезинтегратор.
4.3.4.15. PH метър.
4.3.4.16. Вортекс миксер.
4.3.4.17. Компютърни конфигурации.
4.3.4.18. Електронна везна.
4.3.4.19. Инвертен микроскоп.
4.3.4.20. Флуоресцентен микроскоп.
4.3.4.21. Вани за вертикална и хоризонтална
електрофореза.
4.3.4.22. Апаратура за провеждане на нукле
отидни анализи.
4.3.4.23. Апарат за поддържане на циклични
температурни режими.
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4.3.4.24. Апаратура за секвениране.
4.4. Аналитични принципи за осъществяване
професионалната дейност на специализираните
вирусологични дейности:
Необходимо е да се използват аналитични
те принципи за осъществяване дейността на
вирусологичните лаборатории, възприети от
Националния комитет за клинични лабораторни
стандарти (NCCLS, USA), Българското научно
дружество по вирусология и подзаконовите нор
мативни актове.
4.4.1. Изследвания за изолиране и инденти
фикация на вируса причинител:
4.4.1.1. Вирусологични изследвания, свързани
със заразяване на кокоши ембриони. Материали
от болни (носоглътъчни смивове, трупни мате
риали) се инокулират на кокоши ембриони с цел
изолация на вируса причинител.
4.4.1.2. Вирусологични изследвания, свързани
със заразяване на клетъчни култури. Материали от
болни (носоглътъчни смивове, трупни материали,
везикуларна течност, ликвор, фекални проби и др.)
се инокулират на биологичен модел – клетъчни
култури, с цел изолация на вируса причинител.
4.4.1.3. Вирусологични изследвания, свързани
със заразяване на опитни животни.
Материали от болни (кръвни проби, трупни
материали и др.) се инокулират на биологичен
модел – опитни животни, с цел изолация на
вируса причинител.
4.4.2. Изследвания за откриване на вирусни
антигени и/или антитела срещу тях:
4.4.2.1. Реакция имунофлуоресценция (РИФ):
Конюгираните с флуоресцеин-изотиоцианат
специфични антисеруми се свързват с хомо
ложните антигени в материали от болни, което
прави виден комплексът антиген-антитяло с
флуоресцентен микроскоп.
4.4.2.2. Реакция за задръжка на хемаглути
нацията (РЗХА):
Основава се на свойството на вирусни анти
хемаглутинини да възпрепятстват специфичната
хемаглутинация, причинена от изследваните
вируси.
4.4.2.3. Реакция неутрализация (РН):
Основава се на свойството на специфичните
вируснеутрализиращи антитела от изследваните
серуми да неутрализират цитопатичния ефект
на клетъчната култура или да изменят pH на
културалната среда.
4.4.2.4. Реакция свързване на комплемента
(РСК):
Основава се на свойството на антителата от
серума да се свързват специфично с вирусните
антигени в присъствие на комплемента и да въз
препятства хемолизата в хемолитичната система.
4.4.2.5. Имуноензимен метод (ELISA; EIA):
Методът има различни модификации и вари
анти. Основава се на специфичното свързване на
търсените антигени и антитела на твърда фаза с
последваща специфична имуноензимна реакция
с конюгирани с ензим антитела или антигени.
Цветната реакция след прибавянето на субстрата
се отчита спектрофотометрично. Конкурентният
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вариант на метода се базира на инхибиция на
имуноензимната реакция вследствие на конку
ренцията на търсените и конюгираните с ензим
антитела за едно и също количество антиген.
Сходни методи са: микрочастици EIA-MEIA,
имунохемилуминесценция – СhLIA, ензимно
свързана флуоресценция – ELFA, електрохеми
луминесценция – ECLIA и др.
4.4.2.6. Електрофоретично разделяне на ви
русни антигени – идентифициране на вирусните
антигени според молекулните им тегла на денату
риращи полиакриламидни гелове, визуализирани
с комаси или сребърен нитрат.
4.4.2.7. Имуноблот – доказване на вирусни
специфични антитела срещу отделни вирусни
антигени. Принципът на метода е на основата
на взаимодейвие на електрофоретично разделен
вирус – специфични протеини, имобилизирани
върху твърди носители с нерадиоактивно белязани
вирусни поликлонални/моноклонални антитела.
Специфичните антиген-антитяло комплекси се
визуализират с ензимно-субстратна реакция.
4.4.3. Изследвания за идентифициране и доказ
ване на генетични вирусни последователности:
4.4.3.1. Типизиране на вируси въз основа на
големината на вирусните геноми. Електрофоре
тично разделяне на нуклеотидни последовател
ности на полиакриламидни или агарозни гелове,
визуализирани с етидиев бромид. Вирусните
геноми се идентифицират въз основа на дъл
жината на нуклеотидните последователности на
вирусния геном в килобази.
4.4.3.2. Фрагментно-рестриктазен анализ за
типизиране на вируси: методът типизира вирусни
щамове въз основа на консервативни последова
телности от вирусния геном, които се разпознават
от специфични екзонуклеазни ензими.
4.4.3.3. Полимеразна верижна реакция (PCR):
идентифицира и доказва присъствието на ви
русни геноми в биологични течности, тъкани
и клетъчни популации чрез амплифициране на
нуклеотидни последователности от вирусния
геном с помощта на ензими и специфични син
тетични олигонуклеотиди.
Когато вирусният обект е PHK съдържащ
вирус, предварително се прилага ензимна стан
дартизирана обратно транскриптазна реакция
in vitro (RT-PCR) с последваща амплификация
на DNA провирусния геном за определяне на
наличие (качествено) или концентрация (ко
личествено) на вирусни геноми в биологични
течности/тъкани. Прилага за определяне на
вирусното размножение – количествено или
качествено (наличие, липса), както и за про
следяване и оценка на ефекта при прилагане
на антивирусни терапии.
4.4.3.4. Секвенционен анализ:
Разчита нуклеотидните бази, кодиращи ви
русния геном чрез електрофоретично разделяне.
Нуклеотидите са белязани с радиоизотопни или
флуоресцентни маркери. Методът дава възмож
ност за пълно идентифициране на нуклеотидните
последователности на вирусния геном и опре
деляне на единични точкови мутации. Намира
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все по-широко приложение за определяне на
резистентност при прилагане на антивирусни
терапии. Съществуват различни методи за оп
ределяне на вирусните секвенции.
4.4.3.5. Определяне на генотипа/субгенотипа
на вируси чрез хибридизация със специфични
олигон у к лео т и дн и п роби (line probe assay).
А мп лифиц и рани ч рез RT-PCR н у к леот и дни
последователности на изследвани я вирус се
хибридизират специфично с имобилизирани на
нитроцелулозни стрипове, специфични за гено
типа/субгенотипа на търсения вирус олигонук
леотидни проби. След прибавяне на специфичен
ензимен конюгат и субстрат се отчита цветна
реакцията върху използваните стрипове, като по
този начин се определя генотипът/субгенотипът
на изследвания вирус.
5. Критерии за качество на извършваната
дейност
5.1. Ръководният персонал на лабораторията
трябва да създаде, внедри и поддържа система по
качеството, отговаряща на сферата на дейностите,
които тя извършва, подкрепено със съответната
документация.
5.2. Лабораторията участва в Националната
система за външна оценка на качеството на ре
зултатите (НСВОК) и/или международна нетър
говска система за външна оценка на качеството.
5.3. Лабораторията въвежда национални и
международни стандарти за качество (ISO/IEC/
DIS 17025:2006) и др.
5.4. Лабораторията използва контроли и стан
дарти за проверка на качеството на изследванията,
съобразени с използваните методики и вида на
извършваните изследвания. При използване на
готови набори за изследване (китове) на вирусни
маркери (антигени, антитела, нуклеинови кисели
ни) стриктно да се придържа към изискванията
на производителя за използване и отчитане на
предоставените от него контроли.
5.5. Лабораторията при необходимост повтаря
изследванията с други методи и/или тестове
за осигуряване качеството на извършваните
изследвания.
6. Информираност на пациентите
6.1. Необходимо е пациентът да бъде инфор
миран:
6.1.1. за значението и диагностичната стойност
на изследването;
6.1.2. и за други необходими за диагнозата
параклинични изследвания;
6.1.3. относно достоверността на информаци
ята от изследването;
6.1.4. относно поверителност на информацията
от извършените вирусологични изследвания;
6.1.5. за евентуалните усложнения и съществу
ващите рискове от провеждане на изследването.
6.2. Персоналът на лабораторията носи отго
ворност както за достоверността на резултатите
от изследванията, така и за запазването на кон
фиденциалността на информацията, получена
след извършването им.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 83 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните из
менения:
1. В т. 2 думите „Националния институт за
паметниците на културата (НИПК)“ се заме
нят с „Националния институт за недвижимо
културно наследство (НИНКН)“.
2. В т. 3 думата „доходи“ се заменя с
„приходи“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Финансовата помощ е в размер 100 %
от общата стойност на допустимите разходи,
но не повече от левовата равностойност на
200 000 евро за проекти на:
1. общини;
2. юридически лица с нестопанска цел – за
проекти в обществен интерес, негенериращи
приходи.“
2. В ал. 2 след думата „евро“ се добавя „с
изключение на проектите по ал. 1, т. 2“.
§ 3. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 10 000 евро.
(2) Максималният размер на общите до
пустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 200 000 евро.
(3) Общите допустими разходи по ал. 2
включват всички разходи, които е необходимо
да бъдат извършени за цялостното завърш
ване и самостоятелното функциониране на
инвестицията.
(4) Максималният размер на финансовата
помощ не трябва да надвишава размера по ал. 2
за кандидати и/или ползватели юридически
лица с нестопанска цел, които са предприя
тия партньори и/или свързани предприятия
по смисъла на Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП).“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато ползватели на помощта са
общини, авансово плащане се допуска след
представяне на банкова гаранция в полза на
РА в размер 110 % от стойността на авансо
вото плащане и решение на общинския съвет,
одобряващо поемането на дълг или запис на
заповед, издадена от кмета на общината в
полза на РА в размер на 110 % от стойността
на авансовото плащане, и решение на общин
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ския съвет за одобряване на запис на заповед,
издадени по реда за поемане на дълг съгласно
действащото законодателство.“
2. В ал. 6 след думите „ал. 4 или ал. 5“
се добавя „или срокът за предявяване на
плащанията при запис на заповед по ал. 5“.
3. В ал. 7 след думата „освобождава“ се
добавя „или записът на заповед се връща на
издателя“.
§ 5. В чл. 12, ал. 2 след думата „одобрена“
се добавя „от Разплащателната агенция“.
§ 6. В чл. 13 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, за които
бъде установена функционална несамостоятел
ност и/или изкуствено създаване на условия,
необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката.
(4) В случаите на кандидати общини не се
прилага изискването на ал. 3 по отношение
на функционалната несамостоятелност.“
§ 7. В чл. 17, ал. 3, думите „лицензиране
и/или разрешение“ се заменят с „лицензира
не, разрешение и/или регистрация“, а думите
„лицензи и/или разрешения“ се заменят с
„лицензи, разрешения и/или регистрация“.
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 2 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „включително
чрез финансов лизинг“;
б) в т. 3, буква „б“ в края на изречението се
поставя запетая и се добавя „както и разходи
за изработване и монтаж на информационна
табела по чл. 48“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Закупуването чрез финансов лизинг на
активи по ал. 1, т. 2 е допустимо при условие,
че ползвателят на помощта стане собственик
на съответния актив не по-късно от датата на
подаване до РА на заявката за окончателно
плащане.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4, а думите
„ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
5. Алинеи 4 и 5 стават съответно ал. 5 и
6 и се изменят така:
„(5) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услу
ги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, се изисква предоставяне
на най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество (фирмата не се по
пълва за оферти, подадени от Националната
служба за съвети в земеделието (НССЗ), срока
на валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента, с
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цел определяне на основателността на пред
ложените разходи. В случаите на доставка на
машини офертите трябва да съдържат и подпис
и печат на производителя или официалния
представител/вносител с цел определяне на
основателността на предложените разходи.
Кандидатът представя и заверени копия на
предварителни или окончателни договори с
избраните изпълнители/доставчици.
(6) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на повече от левовата равностойност
на 15 000 евро или са част от доставки/услу
ги на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, за които са определени
референтни цени, се изисква предоставяне на
една независима оферта в оригинал, която
съдържа фирмата на търговското дружество
(фирмата не се попълва за оферти, подадени
от НССЗ), срока на валидност на офертата,
датата на издаване на офертата, подпис и печат
на оферента, с цел съпоставяне с референтни
те цени и определяне на основателността на
предложените разходи. В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или офици
алния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи.
Кандидатът представя и заверени копия на
предварителни или окончателни договори с
избраните изпълнители.“
6. Създават се нови ал. 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13:
„(7) В случаите по ал. 5 и 6 може с цел оп
ределяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на РА със
заповед да определя оценяваща комисия, която
да се произнесе относно обосноваността на
разходите. В състава на комисията се включват
независими оценители, притежаващи знания
в съответната област.
(8) Оферентите по ал. 5 и 6 в случаите,
когато са местни лица, трябва да са вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а оферентите – чуж дестран
ни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство. Оферентите на строителномонтажни работи, местни и чуждестранни
лица, трябва да бъдат вписани в Централен
професионален регистър на строителя съгласно
Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да
могат да извършват строежи и/или отделни
видове строителни и монтажни работи от
съответната категория съгласно изискванията
на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(9) В случаите по ал. 5 и 6 кандидатът из
праща запитване за оферта по образец съгласно
приложение № 3а. В случаите по ал. 5, когато
кандидатът не е избрал най-ниската оферта,
направеният избор се обосновава писмено.
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(10) Списък с разходите по ал. 6, за които
са определени референтни цени, се публикува
на електронната страница на РА.
(11) Редът на ал. 5 и 6 не се прилага за
кандидати, които се явяват възложители по
чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП.
(12) За предварителни разходи по ал. 1, т. 3,
буква „а“, извършени преди датата на подаване
на заявлението за подпомагане, кандидати
те, които се явяват възложители по чл. 7 и
чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП,
при подаване на заявлението за подпомагане
представят заверено от възложителя копие на
всички документи от проведената съгласно
изискванията на ЗОП или НВМОП процедура
за избор на изпълнител/и.
(13) В случаите на кандидати, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, обосноваността
на разхода се преценява чрез съпоставяне с
референтни цени или от оценяваща комисия,
съставена по реда на ал. 7, за разходите, за
които няма определени референтни цени.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 14.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 15 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 3 след думата „лизинг“ се поставя
запетая и се добавя „с изключение на финан
сов лизинг“;
б) точка 8 се изменя така:
„8. данък добавена стойност (ДДС), с из
ключение на невъзстановим ДДС, когато е
поет действително и окончателно от кандида
ти, различни от лицата, освободени от данък
съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност;“
в) създават се т. 11, 12, 13, 14 и 15:
„11. доставка или услуга или част от достав
ка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил
условията и реда на ал. 5 и 6 или не е спазен
ЗОП/НВМОП;
12. лихви и комисиони, печалба на ли
зинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор в случаите на
финансов лизинг;
13. закупуване на нови машини, съоръже
ния, оборудване и специализирана техника,
когато не са спазени условията на ал. 2;
14. инвестиции, за които е установена
функционална несамостоятелност и/или из
куствено създадени условия за получаване на
помощта, с цел осъществяване на предимство
в противоречие с целите на мярката;
15. изработване и монтаж на информаци
онни табели по чл. 48 със стойност, надви
шаваща 1000 лв.“
§ 9. В чл. 21, т. 2 след думата „пълномощно“
се добавя „или заповед на кмета на общината“.
§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За
поведта съдържа началния и крайния срок
за приемане на заявления за подпомагане,
както и бюджета на мярката за съответния
период на прием.“
2. В ал. 2 думите „Министерството на земе
делието и храните (МЗХ)“ се заменят с „ПРСР“,
а думите „областните разплащателни агенции
(ОРА) и областните дирекции „Земеделие и
гори“ се заменят с „областните дирекции на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП), и областните
дирекции „Земеделие“.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При вземане на решение за спира
не на приема на заявления за подпомагане
съобщението се публикува най-малко 15 ка
лендарни дни преди спирането на приема
на електронните страници на ПРСР и РА и
на общодостъпно място в ОДФ – ПСМП и
областните дирекции „Земеделие“.“
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ОРА“ се заменя
с „ОДФ – ПСМП“ и се създава изречение
второ: „Количествено-стойностните сметки се
представят на хартиен и електронен носител.“
2. В ал. 2 думите „Областната разплаща
телна агенция“ се заменят с „Областната
дирекция на фонда – отдел „Прилагане на
схеми и мерки за подпомагане“.
3. В ал. 3 и 4 абревиатурата „ОРА“ се за
меня с „ОДФ – ПСМП“.
§ 12. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „три“ се заменя
с „пет“, а думите „подаване на заявлението“
се заменят с „крайната дата за прием на за
явления за подпомагане“;
б) създава се т. 3:
„3. може чрез длъжностно лице от РА да
извърши посещение на място за установяване
на фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата, упълномощен
негов представител или служител;
б) при приключване на посещението на
място служителят на РА представя протокола
с резултатите от посещението за подпис на
кандидата, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише
в протокола обяснения и възражения по на
правените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се
предоставя на кандидата, упълномощения
негов представител или служител веднага
след приключване на посещението на място;
г) в случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или слу
жител не е присъствал при извършване на
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посещението на място, РА уведомява канди
дата, като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получава
нето на протокола за посещението на място
кандидатът може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА.“
2. В ал. 3 след думите „ал. 1, т. 1“ се добавя
„и т. 3“, а след думите „10 работни дни от“
се добавя „получаване на“.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „или по“ се заменят с
„и/или по“;
б) създава се т. 3:
„3. за срока на работа на оценяващата ко
мисия по чл. 20, ал. 7, който се удостоверява
с акта за нейното създаване, и до датата на
вземане на решение за оценка.“
4. Създават се ал. 5, 6 и 7 :
„(5) Ако кандидатът не отстрани нере
довност на документите и/или непълнота
и неяснота на заявените данни и посочени
факти до изтичане на срока по ал. 3, РА от
казва финансиране или финансовата помощ
се намалява в съответствие с неотстранените
нередности.
(6) При изричен отказ на кандидата РА
прекратява процедурата по разглеждане на
заявлението за подпомагане.
(7) При отказ или прекратяване на про
цедурата по реда на ал. 5 или 6 кандидатът
може да кандидатства отново с нов проект
по реда на наредбата.“
§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Функциите на ЕКОП се определят в
правила за работа, които се утвърждават със
заповед на изпълнителния директор на РА.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Правилата за работа по ал. 2 се пуб
ликуват на електронните страници на РА и
ПРСР.
(4) Юридическите лица и организациите,
чиито членове се канят за участие в ЕКОП,
се определят от управителния съвет към уп
равляващия орган на ПРСР.
(5) За всяко заседание на ЕКОП неин член
не участва в заседанието при обсъждане на
конкретно заявление за подпомагане, в слу
чай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ за кандидата, който е подал
заявлението;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси с кандидат, който е подал заяв
лението;
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3. е в йерархическа зависимост от кандидат,
който е подал заявлението;
4. е участвал в процеса по подготовка и
разработване на заявлението.
(6) За всеки проект, по който е изразил
становище, съответният член на ЕКОП под
писва декларация за липса на всяко едно
обстоятелство по ал. 5, т. 1 – 4.“
§ 14. В чл. 26, т. 5 след думите „чл. 7, ал. 1“
се добавя „или надхвърли максималния размер
в случаите по чл. 7, ал. 4“.
§ 15. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато сумата на предложените за раз
глеждане заявления за подпомагане надхвърля
наличния бюджет по мярката, определен в
заповедта по чл. 22, ал. 1, заявленията за
подпомагане се класират съгласно критериите
за оценка по чл. 24, ал. 2, т. 2 и се одобря
ват в низходящ ред до размера, определен в
заповедта.“
§ 16. В чл. 28, ал. 1 след думата „подпома
гане“ се поставя запетая и се добавя „която
подлежи на обжалване по реда на Админи
стративнопроцесуалния кодекс“.
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
2. В ал. 3 думите „Регионалната разпла
щателна агенция“ се заменят с „Областната
д и рек ц и я на фон да – о тдел „Рег иона л на
разп ла щат ел на а г енц и я – Разп ла щат ел на
агенция“.
3. В ал. 4 абревиатурата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 18. В чл. 32, ал. 1 абревиатурата „РРА“
се заменя с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регионалната разпла
щателна агенция“ се заменят с „Областната
д и рек ц и я на фон да – о тдел „Рег иона л на
разп ла щат ел на а г енц и я – Разп ла щат ел на
агенция“.
2. В ал. 2 абревиатурата „РРА“ се заменя
с „ОДФ – РРА – РА“.
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „деня“ се заменя с „по
лучаване“.
2. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. когато е необходимо експертно стано
вище от комисия за проверка на цялата или
на част от инвестицията при подаване на
заявка за плащане, както и за установяване
на функционална несамостоятелност той се
удължава със срока на работа на комисията,
който се удостоверява с акта за нейното съз
даване от изпълнителния директор на РА, и
до датата на вземане на решение за оценка.“
3. Създават се ал. 4, 5, 6, 7 и 8:
„(4) Проверките на място се извършват в
присъствието на ползвателя или упълномощен
негов представител или служител.
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(5) При приключване на проверката на
място служителят на РА представя протоко
ла с резултатите от проверката за подпис на
ползвателя, упълномощен негов представител
или служител, който има право да напише
в протокола обяснения и възражения по на
правените констатации.
(6) Копие от протокола по ал. 5 се пре
доставя на ползвателя, упълномощения негов
представител или служител веднага след при
ключване на проверката на място.
(7) В случай че ползвателят на помощта,
упълномощен негов представител или слу
жител не е присъствал при извършване на
проверката на място, РА уведомява ползвателя,
като му изпраща копие от протокола.
(8) В срок до 10 работни дни от получа
ването на протокола за проверката на място
ползвателят може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА.“
§ 21. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ползватели на помощта, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съответ
ните процедури за избор на изпълнител/и на
дейностите по проекта след сключване на
договора за отпускане на финансова помощ
с изключение на процедурите за избор на
изпълнител/и за разходи по чл. 20, ал. 1, т. 3,
буква „а“, за които при подаване на заявле
нието за подпомагане представя заверено от
възложителя копие от документацията от
проведената процедура по ЗОП или НВМОП.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Разплащателната агенция осъществява
предварителен контрол върху процедурите
за обществени поръчки съгласно Наредбата
за осъществяване на предварителен контрол
върху процедури за обществени поръчки,
финансирани напълно и ли част и чно със
средства от Европейските фондове (ДВ, бр. 34
от 2009 г.) и утвърдени от изпълнителния
директор на РА процедури за предварителен
и/или последващ контрол.“
§ 22. Член 38 се отменя.
§ 23. В чл. 41 се създава ал. 3:
„(3) Изискването на ал. 1, т. 2 да не пре
отстъпва ползването на актива не се прилага
за инвестиции по чл. 4, ал. 1, за който в за
явлението за подпомагане е обосновано, че
обичайното му предназначение е свързано
с преотстъпване на ползването му на трети
лица, с изключение на случаите за предос
тавянето му на трети лица за извършване на
услуги с този актив.“
§ 24. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 21, 22, 23 и 24:
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„21. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 5, т. 3
от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията
от 7 декември 2006 г. относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието на
селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006).
22. „Референтни цени“ са цени, ползвани
от РА за сравнение при определяне основа
телността на разхода за различни инвестиции.
23. „Функционална несамостоятелност“ е
изкуствено разделяне на производствените и
технологичните процеси в различни проекти
или установяване ползване на обща инфра
структура, финансирана от ПРСР, с цел осъ
ществяване на предимство в противоречие с
целите на мярката по ПРСР.
24. „Независими оценители“ са лица, които
притежават правоспособност да изготвят и
подписват оценка на обекти, подлежащи на
оценяване.“
§ 25. Създава се ново приложение № 3а
към чл. 20, ал. 9:
„Приложение № 3а
към чл. 20, ал. 9
(Дата)

(Име и адрес на кандидата)

(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:

Предлаганите от фирмата услуги и доставки
с тяхната техническа спецификация (в случай
че тя е по-подробна, може да я приложите към
бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. име и адрес на оферента;
2. техническа спецификация, съответстваща
на тази в това запитване;
3. цена, включваща и ДДС;
4. валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необхо
дима информация, за да бъде оценена. Да бъде
представена на официална бланка на представля
ваното от Вас дружество, подписана, подпечатана
и да ни бъде изпратена или доставена лично.
Подпис....................................
(печат)
		
(име на кандидата)“
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§ 26. В приложение № 4 към чл. 23, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „ПРИДРУЖ АВАЩИ ДО
КУМЕНТИ“ се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 2 след думата „кандидата“ се добавя
„или заповед на кмета на общината“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. Копие от решение на Общинската из
бирателна комисия;“
в) точки 22, 23, 24, 25 и 26 се изменят така:
„22. Кандидат, който не се явява възло
жител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 20,
ал. 5 – най-малко три съпоставими незави
сими оферти в оригинал, които съдържат
фирмата на търговското дружество (фирмата
не се попълва за оферти, подадени от НСЗЗ),
срок на валидност на офертата, дата на изда
ване на офертата, подпис и печат на оферента
(в случаите на доставка на машини офертите
трябва да съдържат и подпис и печат на про
изводителя или официалния представител/
вносител с цел определяне на основател
ността на предложените разходи), за всяка
доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай че тя е част от доставки/услуги,
договорирани с един доставчик/изпълнител
на обща стойност повече от левовата равно
стойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС.
Офертите се издават не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружават от техническа спецификация
в случаите на закупуване на транспортни
средства, машини, оборудване, съоръжения,
включително компютърен софтуер и специали
зирана техника. Оферентите – местни лица,
трябва да са вписани в търговския регистър
към Агенцията по вписванията, а оференти
те – чуждестранни лица, трябва да представят
документ за правосубектност съгласно наци
оналното им законодателство. Изискването
за вписване в търговския регистър към Аген
цията по вписванията не се отнася за НССЗ.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Офертите се придружават от направените
запитвания за оферти съгласно приложение
№ 3а. Кандидатите посочват избрания оферент.
23. За кандидат, който не се явява възло
жител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или
чл. 1, ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 20,
ал. 6 – една независима оферта в оригинал,
която съдържа фирмата на търговското дру
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жество (фирмата не се попълва за оферти,
подадени от НСЗЗ), срока на валидност на
офертата, датата на издаване на офертата,
подпис и печат на оферента (в случаите на
доставка на машини и/или земеделска тех
ника офертите трябва да съдържат и подпис
и печат на производителя или официалния
представител/вносител), с цел съпоставяне с
референтните цени и определяне на основа
телността на предложените разходи за всяка
доставка/услуга на стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, както
и в случай че тя е част от доставки/услуги,
договорени с един доставчик/изпълнител на
обща стойност повече от левовата равностой
ност на 15 000 евро. Цената следва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС.
Офертата се издава не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружава от техническа спецификация
в случаите на закупуване на транспортни
средства, машини, оборудване, съоръжения,
включително компютърен софтуер и специали
зирана техника. Оферентите – местни лица,
трябва да са вписани в търговския регистър
към Агенцията по вписванията, а оференти
те – чуждестранни лица, трябва да представят
документ за правосубектност съгласно наци
оналното им законодателство. Изискването
за вписване в търговския регистър към Аген
цията по вписванията не се отнася за НССЗ.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Офертите се придружават от направените
запитвания за оферти съгласно приложение
№ 3а. Кандидатите посочват избрания оферент.
24. За кандидат, който не се явява възло
жител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП, в случаите по чл. 20,
ал. 5 – обосновка във всеки един от случаите,
когато не е избрана офертата с най-ниска ценна.
25. Копия от договори, разписки и/или
фактури за предоставени услуги за подготов
ка на проекта по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква „а“
при кандидатстване за финансиране на тези
услуги, когато те са извършени преди подаване
на заявлението за подпомагане.
26. За кандидат, който не се явява въз
ложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/
или чл. 1, ал. 4 НВМОП – заверено копие от
предварителни или окончателни договори за
услуги, работи, доставки – обект на инвес
тицията, с определени марка, модел, цена
в левове или евро и срок. В договорите се
описва ДДС.“;
г) създават се т. 27, 28, 29 и 30:
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„27. Количествено-стойностни сметки (ко
гато е приложимо) на хартиен и електронен
носител.
28. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (за
кандидати юридически лица с нестопанска цел).
29. Заверено от възложителя копие на
документите от проведената съгласно изис
кванията на ЗОП или НВМОП процедура за
избор на изпълнител/и за разходи по чл. 20,
ал. 1, т. 3, буква „а“, извършени преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане
(в случаите, когато се кандидатства за подпо
магане на такива разходи от кандидат, който
се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4
и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП).
30. За кандидат, който не се явява възло
жител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или
чл. 1, ал. 4 НВМОП – заверено копие от пред
варителни или окончателни договори за услуги,
работи, доставки – обект на инвестицията, с
определени марка, модел, цена в левове или
евро и срок. В договорите се описва ДДС.
Доставчиците или изпълнителите по догово
рите трябва да бъдат регистрирани за местни
лица в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а чуждестранните лица трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.“
2. В таблица „Декларации“ се правят след
ните изменения и допълнения:
а) в т. 3 след думата „държавата“ се добавя
„(не се попълва от кандидати общини)“;
б) в т. 7 думите „шест години от датата на
кандидатстване за подпомагане“ се заменят
с „пет години от датата на сключване на до
говора за отпускане на финансова помощ“;
в) досегашната т. 12 става т. 13 и се съз
дават нова точка 12:
„12. Декларирам, че проектът, с който
кандидатствам, не генерира приходи и е в
обществен интерес (попълва се само за про
екти по чл. 6, ал. 1, т. 2).“
§ 27. На ред първи в приложение № 5 към
чл. 24, ал. 2, т. 2 думите в скобите „по данни
в края на 2005“ се заличават.
§ 28. В приложение № 6 към чл. 31, ал. 1
„Документи, подавани при заявка за авансово
плащане“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 2 след думата „пълномощно“ се
добавя „или заповед на кмета на общината“.
2. Точки 3 и 4 се изменят така:
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„3. Копие от решение на Общинската из
бирателна комисия за избор на кмет.
4. Банкова гаранция по чл. 11, ал. 4 или 5
или запис на заповед по чл. 11, ал. 5 в полза
на РА в размер 110 % от стойността на аван
совото плащане, покриващи срока на договора
за отпускане на финансова помощ, удължен
с шест месеца.“
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. Решение на общинския съвет, одобря
ващо поемането на дълг, или решение на
общинския съвет за одобряване на запис на
заповед по чл.11, ал. 5.
6. Договор за откриване и водене на специ
ална отделна банкова извънбюджетна разпла
щателна сметка, сключен между ползвателите
общини и търговска банка.“
§ 29. В приложение № 7 към чл. 32, ал. 1 в
раздел „Общи документи“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 7 след думата „пълномощно“ се
добавя „или заповед на кмета на общината“.
2. В т. 8 абревиатурата в скобите „ЮЛНЦ“ се
заменя с „не се изисква от кандидати общини“.
3. В т. 11, 12, 13 и 14 в края на изреченията
се поставят скоби и се добавя „не се изисква
от кандидати общини“.
4. Точка 21 се изменя така:
„21. Квитанция/платежно нареждане за
изцяло платена застрахователна премия за
срока на застраховката, придружено от пълно
дневно банково извлечение.“
5. Точка 23 се изменя така:
„23. Приемно-предавателен протокол между
доставчика и ползвателя на помощта с детайл
но описание на техническите характеристики.“
6. Създава се т. 28:
„28. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на финансов
лизинг).“
§ 30. Приложение № 8 към чл. 38, ал. 1
се отменя.
§ 31. Навсякъде в приложенията към на
редбата абревиатурата „(ОРА)“ се заменя с
„(ОДФ – ПСМП)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 33. Съгласно чл. 1, § 9 от Регламент (ЕО)
№ 363/2009 на Комисията от 4 май 2009 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006
за определянето на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ОВ, L
111 от 02.05.2009 г.) за проекти, одобрени със
заповед на изпълнителния директор на РА,
издадена след 3 август 2009 г. и преди 31 декем
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ври 2010 г., размерът на авансовото плащане
е до 50 на сто от стойността на одобрената
финансова помощ по проекта.
§ 34. Съгласно чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември
2006 г. относно определяне на подробни прави
ла за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за под
помагане на развитието на селските райони
(ОВ, L 368 от 23.12.2006 г.) § 6 се прилага за
всички заявления за подпомагане, подадени
след 23 септември 2008 г., за които няма
сключени договори за подпомагане.
§ 35. За подадените заявления за подпо
магане преди влизане в сила на тази наредба
не се прилага § 8, т. 1, буква „б“, т. 5 и 6 по
отношения на ал. 8 за изискването „оферен
тите на строително-монтажни работи, местни
и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписа
ни в Централен професионален регистър на
строителя съгласно Закона за камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС“,
т. 8, буква „в“ по отношение на новата т. 15
и § 11, т. 1.
§ 36. В чл. 1 от Наредба № 5 от 2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления по
схеми и мерки за директни плащания (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.,
бр. 14, 19 и 22 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. схемата за национални доплащания за
тютюн (НДТ);“.
„
1.

Опазване
на водите
от замър
с я в а не с
нитрати
от селско
стопан
ски източ
ници

Д и р е к т и в а
91 /676/ Е ИО з а
опазване на во
дите от замърся
ване с нитрати от
селскостопански
източници.

ВЕСТНИК
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2. Досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават
съответно т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
§ 37. В Наредба № 8 от 2008 г. за услови
ята и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Модернизиране
на земеделските стопанства“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2008 г.; изм.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 9 от 2010 г.; попр. бр. 29
от 2010 г.; изм., бр. 37 и 45 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Ползвателят може да кандидатства
с нов проект за инвестиции по Европейски
план за икономическо възстановяване или
гарантиран бюджет по чл. 25, ал. 1 преди
окончателно плащане или отказ за извършване
на такова плащане на финансовата помощ за
предишен проект.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
2. В чл. 25, ал. 1, т. 4 думите „Регламент на
(ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г.
относно биологичното производство на земе
делски продукти и неговото означаване върху
земеделските продукти и храни (ОВ, L 198,
22.07.1991 г. и Българско специално издание:
глава 15, том 02)“ се заменят с „Регламент
на (ЕИО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти и
за отмяна на Регламент на (ЕИО) № 2092/91
(ОВ, L 189, 20.07.2007 г. и Българско специално
издание: стр. 1 – 23)“.
3. В приложение № 9 към чл. 26, ал. 1, т. 4
се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:

Наредба № 2 от 2007 г.
за опазване на водите от
зам ърсяване с нит рати
от земеделски източници
(ДВ, бр. 27 от 2008 г.);
Заповед № РД-09-765 от
29.09.2009 г. на министъра
на земеделието и храните
и Заповед № РД-642 от
26.09.2009 г. на министъ
ра на околната среда и
водите за изменение на
Прог рамата за ог рани
чаване и ликвидиране на
замърсяване с нитрати от
земеделски източници в
уязвимите зони

31.12.2013 г.
(за изисква
ни я за ка
пацитет за
съхранение
на оборски
тор)

1. Зак у п у ване/п ри добиване, строителство/обно
вяване на сгради и друга
недвижима собственост,
използвани за опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от селскостопан
ски източници.
2. Закупуване/инсталира
не на машини, оборудване
и съоръжения, необходими
за транспортиране, съхра
нение, оползотворяване
на биомаса/животински
отпадък и за защита на
водите/водоизточниците
от замърсяване с нитрати
от земеделски източници.

“
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б) в т. 4 от колона 3 „Законодателство на ЕС“ думите „Регламент 1999/74/EC от 19 юли
1999 г., въвеждащ минимални стандарти за защита/хуманно отношение при отглеждане на ко
кошки носачки. Регламент 2002/4/EC“ се заменят с „Директива 1999/74/EC от 19 юли 1999 г.,
въвеждаща минимални стандарти за защита/хуманно отношение при отглеждане на кокошки
носачки. Директива 2002/4/EC“;
в) в т. 5 колона 3 „Законодателство на ЕС“ се изменя така:
„Директива 91/630/EEC от 19.11.1991 за въвеждане на минимални стандарти за защита/
хуманно отношение към прасетата; Директива 2001/88/EC от 23.10.2001, изменяща Директива
91/630/EEC; Директива 2001/93/EC от 9.11. 2001, изменяща Директива 91/630/EEC“;
г) в т. 6 от колона 3 „Законодателство на ЕС“ думите „Регламент 97/182/EC изменя Анекс на
Регламент 91/629/EEC. Регламент 91/629/EEC от 19 ноември 1991 г. за въвеждане на минимал
ни стандарти за защита/хуманно отношение към телета. Регламент 97/2/E от 20 януари 1997,
изменящ Регламент 91/629/EEC“ се заменят с „Решение 97/182/EC изменя Анекс на Директива
91/629/EEC. Директива 91/629/EEC от 19 ноември 1991 г. за въвеждане на минимални стандар
ти за защита/хуманно отношение към телета. Директива 97/2/E от 20 януари 1997, изменяща
Директива 91/629/EEC“;
д) точка 7 се изменя така:
„
7.

Преходен пе
риод за въ
веж дане на
стандарти за
качеството на
сурово мляко

Анекс VI от Догово
ра за присъединява
не на България към
Общността
Регламент
/
ЕО/№ 853/20 04 от
29 април 2004, въ
веждащ специфични
хигиенни правила за
храни от животин
ски произход

Н а р ед б а № 4 о т 31.12.2014 г. 1. Закупуване/изграждане/
2008 г. за специфич
придобиване, подобрява
н и т е изиск ва н и я
не на сгради, използвани
при производство
за производството/съхра
то, съхранението и
нение на сурово мляко/
транспортирането
млечни продукти на ниво
н а с у р ов о к р а в е
стопанство, вкл. такива за
мляко и изисква
опазване на околната среда.
нията за търговия
2. Закупуване/инсталиране
и пускане на пазара
на нова техника/оборуд
на мляко и млеч
ване за подобрение произ
ни продукти (ДВ.,
водството/съхранението на
бр. 23 от 2008 г.)
сурово мляко или млечни
продукти, вкл. такива за
опазване компонентите на
околната среда.
За фермите от трета група,
които произвеждат сурово
краве мляко, допустими за
подкрепа са инвестициите,
описани в т. 1 и 2 за този
гратисен период.
За фермите от втора група,
които произвеждат сурово
краве мляко, допустими за
подкрепа са инвестициите,
описани в т. 2 за този гра
тисен период.

“
е) в т. 9 от колона 3 „Законодателство на ЕС“ думите „Регламент 64/432/EC“ се заменят с
„Директива 64/432/EC“.
4. В приложение № 10 към чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения:
а) в раздел VII. „Описание на проектното предложение“ се създава т. 4 „Междинно плаща
не – стойност и кратко описание (подробно описание на обособената част се прави в бизнес
плана“, а т. 2 „Кандидатствам за:“ и т. 3 „Авансово плащане – стойност“ се изменят така:
„
Подробно описание на проектното предложение се извършва в бизнес плана за модернизиране на земеделското стопанство
2. Кандидатствам за:
2.1.1. Размер на проекта
Размер на субсидията
Размер на собствено участие
ЛВ.

ЛВ.

2.2.1. Размер на разходите за инвестиции по Директива 91/676/ЕИО
Размер на субсидията

% ЛВ.

%

Размер на собствено участие
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ЛВ.

2.2.2. Размер на разходите за привеждане на съ- Размер на субсидията
ществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни
стопанства от сектор „Мляко“ в съответствие с
изискванията на стандартите на Общността
ЛВ.

ЛВ.

2.2.3. Размер на разходите за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни Размер на субсидията
стопанства от секторите извън сектор „Мляко“ в
съответствие с изискванията на стандартите на
Общността
ЛВ.

ЛВ.

2.2.4. Размер на разходите за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима Размер на субсидията
собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към био
логично производство на земеделски продук
ти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО)
№ 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно
биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските
продукти и храни
ЛВ.

2.2.5. Размер на разходите за инвестиции,
свързани с увеличаване с 10 на сто на размера
на субсидията, по бюджета на Европейски план
за икономическо възстановяване за:

ЛВ.

Размер на субсидията
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% ЛВ.

%

Размер на собствено участие

% ЛВ.

%

Размер на собствено участие

% ЛВ.

%

Размер на собствено участие

% ЛВ.

%

Размер на собствено участие

1. инвестиции, директно свързани с производството на мляко

2. инвестиции, свързани с производството на
биогаз посредством използване на органични
отпадъци, получени от земеделската дейност на
стопанството на кандидата или от местно производство

3. инвестиции, свързани с производството на
електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство
или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата)

4. инвестиции за създаване и/или презасаждане
на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия

5. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води
от производството


ЛВ.

ЛВ.

% ЛВ.

%
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2.2.6. Инвестиции, свързани само с увеличаване Размер на субсидията
с 10 на сто на размера на субсидията, извън бюджета на Европейски план за икономическо възстановяване, в т.ч. във:

С Т Р. 7 9
Размер на собствено участие

1. сгради и оборудване с цел подобряване на
енергийната ефективност на земеделското стопанство на кандидата

2. инвестиции, директно свързани с производството на мляко

3. инвестиции, свързани с производството на
биогаз посредством използване на органични
отпадъци, получени от земеделската дейност на
стопанството на кандидата или от местно производство

4. инвестиции, свързани с производството на
електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство
или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата)

5. инвестиции за създаване и/или презасаждане
на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия

6. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води
от производството

ЛВ.

ЛВ.

%

ЛВ.

%

Номер на заповедта/номера на заповедите на министъра на …………………………….………..............…………………….
околната среда и водите за обявяване на местата по национал- …………………………….……………………..............……….
ната екологична мрежа Натура 2000, върху които се осъществява проекта (в случай, че са включени такива места)
3. Авансово плащане – стойност

 Да		
 Не
......................................... лв.
(стойност)

4. Междинно плащане – стойност и кратко описание
(подробно описание на обособената част се прави в бизнес
плана)

 Да		
 Не
......................................... лв.
(стойност)
Кратко описание: ...........................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

“
б) точка 11.Б. „Разходи за прилагане на Директива 91/676 ЕЕС за защита на водите от за
мърсявания с нитрати от земеделски произход (включени в горната таблица):“ във „Формата за
наблюдение и оценка на проектите по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“ се изменя така:
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„11. Б. Инвестиции, за които се кандидатства:
Индикатор

Лв.

Общи инвестиционни разходи за прилагане на Директива 91/676 ЕЕС,
от които
За закупуване/придобиване, строителство/обновяване на сгради и друга недвижима собственост,
използвани за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Закупуване/инсталиране на машини, оборудване и съоръжения, необходими за транспортиране,
съхранение, оползотворяване на биомаса/животински отпадък и за опазване на водите/
водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Инвестиции за изграждане / модернизиране / оборудване на съоръжения за съхраняване на
животински и растителен торов отпадък.
Инвестиции за изграждане / модернизиране / оборудване на съоръжения за съхраняване на минерални
торове, необходими за производствената дейност на стопанството.
Инвестиции за изграждане / модернизиране / оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадъчни
води от процеса на силажиране.
Други инвестиционни разходи за прилагане на Директива 91/676 ЕЕС.

Общи инвестиционни разходи за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор „Мляко“ в съответствие с изискванията на стандартите на Общността (моля опишете)

Общи инвестиционни разходи за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор „Мляко“ в съответствие с изискванията на стандартите на Общността (моля
опишете)

Общи инвестиционни разходи за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост
и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно
биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и
храни (моля опишете)

Общи разходи по бюджета на Европейски план за икономическо възстановяване за:
инвестиции, директно свързани с производството на мляко
инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени
от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство
инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка
на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни
нужди на земеделската дейност на кандидата)
инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия
инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата,
и пречистване на отпадъчни води от производството

“
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5. В § 28 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за усло
вията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Модернизиране
на земеделските стопанства“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 37 от 2010 г.) след циф
рата „3“ се добавя „по отношение на ал. 11
и 13 в частта є за изискването оферентите
на строително-монтажни работи, местни и
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписа
ни в Централен професионален регистър на
строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС“.
§ 38. В Наредба № 18 от 2008 г. за услови
ята и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Добавяне на
стойност към земеделски и горски продукти“

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 61 от
2008 г.; изм., бр. 37 и 45 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова ал. 7:
„(7) Ползвателят може да кандидатства
с нов проект за инвестиции по Европейски
план за икономическо възстановяване преди
окончателно плащане или отказ за извършване
на такова плащане на финансовата помощ за
предишен проект.“;
б) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
2. В чл. 30, а л. 4 д у мите „чл. 3, а л. 6
и/или чл. 7“ се заменят с „чл. 3, ал. 6 или
ал. 7 и чл. 7“.
3. В приложение № 9 към чл. 30, ал. 1 „За
явление за подпомагане“ се правят следните
изменения:
а) точка 3 от подраздел 2. „Кандидатствам
за следните инвестиции“ в раздел „II. Описание
на проектното предложение“ се изменя така:

„
3. Инвестиции, свързани с увеличаване с 10 на сто на размера на субсидията, по бюджета на
Европейски план за икономическо възстановяване за:
Сгради и оборудване в сектор производство на енергия чрез преработка на първична и вторична
биомаса от растителни и животински продукти



Сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадъчните води от производството



3а. Инвестиции, свързани само с увеличаване с 10 на сто на размера на субсидията, извън бю
джета по Европейски план за икономическо възстановяване, в т.ч. във:
Сектор мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг
на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти:
· За преработка на продукти от приложение № 1 в продукти от приложение № 1
· За преработка на продукти от приложение № 1 в продукти извън приложение № 1




Сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за по
криване на собствените енергийни нужди на предприятието



Сгради и оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за по
криване на собствените енергийни нужди на предприятието



Сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на предприятието



Сгради и оборудване в сектор производство на енергия чрез преработка на първична и вторична
биомаса от растителни и животински продукти



Сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадъчните води от производството



“
б) точка 8.8. „Разпределение на инвестиционните разходи по проекта според задачата им“
във „Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 123 „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“
се изменя така:
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„8.8. Разпределение на инвестиционните разходи по проекта според задачата им
(Моля посочете разходите по проекта според основната задача, която ще изпълняват)
Задача на инвестицията

Стойност, лв.

Дял от общото

Опазване компонентите на околната среда извън
въвеждането на специален стандарт
Въвеждане в предприятието на нови стандарти на
Общността, свързани със:
ветеринарно-санитарните изисквания
хуманно отношение към животните
безопасността на храни и фуражи
опазване компонентите на околната среда
хигиената
безопасността и условията на труд
фитосанитарни изисквания
Привеждане на предприятията в секторите „мляко и млеч
ни продукти“ и „месо и месни продукти“ в съответствие
с действащи стандарти на ЕС съгласно приложение № 5
Производство на енергия чрез преработка на първична и
вторична биомаса от растителни и животински продукти
Производство на нови продукти, въвеждане на нови
технологии и процеси
Инвестиции, свързани с увеличаване с 10 на сто на раз
мера на субсидията, по бюджета на Европейски план за
икономическо възстановяване, в т.ч. във:
· Сгради и оборудване в сектор производство на
енергия чрез преработка на първична и вторична
биомаса от растителни и животински продукти
· Сгради и оборудване, свързани с пречистване на
отпадъчните води от производството
Инвестиции, свързани само с увеличаване с 10 на сто на
размера на субсидията, извън бюджета на Европейски
план за икономическо възстановяване, в т.ч. във:
· Сектор мляко и млечни продукти, с изключение
на производство, преработка и/или маркетинг на
продукти, наподобяващи/заместващи мляко и
млечни продукти
· Сгради и оборудване за производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници за покриване
на собствените енергийни нужди на предприятието
· Сгради и оборудване с цел подобряване на енер
гийната ефективност на предприятието
· Сгради и оборудване в сектор производство на
енергия чрез преработка на първична и вторична
биомаса от растителни и животински продукти
· Сгради и оборудване, свързани с пречистване на
отпадъчните води от производството
Други
Обща стойност на проекта

100 %

“
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4. В § 44 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ по мярка „Добавяне
на стойност към земеделски и горски проду
кти“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 37 от 2010 г.; изм., бр. 45 от 2010 г.) след
думите �������������������������������������
„§ 8, т. 9“ се добавя „и т. 10 по от
ношение на ал. 21 в частта є за изискването
оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС“.
§ 39. В Наредба № 24 от 2008 г. за услови
ята и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Обновяване и
развитие на населените места“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм.,
бр. 11 и 45 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. Ред 8б „Декларирам, че проектът, с кой
то кандидатствам, не генерира приходи и е в
обществен интерес.“ от таблица „Декларации“
в приложение № 3 към чл. 25, ал. 1 се отменя.
2. В § 29 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ по мярка „Обно
вяване и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 45 от 2010 г.)
думите „т. 4 и 5“ се заменят с „т. 4, 5 и 6 по
отношение на ал. 7 в частта є за изискването
оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС“.
§ 40. В Наредба № 25 от 2008 г. за услови
ята и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Основни услуги
за населението и икономиката в селските
райони“ от Програмата за развитие на сел
ските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 72 от 2008 г.; изм., бр. 11, 37 и 45
от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) В случаите на предоставяне на фи
нансова помощ за инвестиции по чл. 4, ал. 1,
т. 1, 2, 3, 5 и 6 не се прилага изискването
на ал. 2 по отношение на функционалната
несамостоятелност.“
2. В чл. 6, ал. 3 след думата „подпомагане“
се поставя запетая и се добавят думите „с
изключение на подпомагане за инвестиции
по Европейски план за икономическо въз
становяване,“.
3. В чл. 15 се създава ал. 5:
„(5) Подпомагат се проекти за изграждане
на нови или подобряване на съществуващи
центрове за предоставяне на културни услу
ги (културни центрове, театри, библиотеки),
включително създаването на мобилни такива,
само при наличие на доказана възможност
за достъп до широколентов интернет или е
разработен план за осигуряване на адекватен
достъп до интернет услуги.“
4. В чл. 45 се създава ал. 3:
„(3) Изискването на ал. 1, т. 3 не се прилага
за инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 4, 6, 7, 8, 9 и
10, за който в заявлението за подпомагане е
обосновано, че обичайното им предназначение
е свързано с преотстъпване на ползването
им на трети лица, с изключение на случаите
за предоставяне на актива – предмет на ин
вестицията, на трети лица за извършване на
услуги с този актив.“
5. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
а) в раздел I „Данни за кандидата“ след
д у ми те „Обща стойност на финансови те
подпомагания до момента: …………………………….
евро“ се добавят нови редове:
„Кандидатствам за инвестиция  Да
за строителство, реконструкция
или рехабилитация на водоснаб
дителни системи и съоръжения
по Европейски план за икономи
ческо възстановяване (попълва
се само за заявления, подадени
през 2010 г.).

 Не

Кандидатствам за гарантиран  Да
бюджет за изграждане на нови
или подобряване на съществу
ващи центрове за предоставяне
на културни услуги (културни
центрове, театри, библиотеки),
вк лючи т елно съ здаванет о на
мобилни такива.“

 Не

б) в ред 32 от таблица „Придружаващи
документи“ след думата „удостоверение“ се
добавя „или писмо“;
в) след таблица „Специфични документи
за дейности по чл. 4, ал.1, т. 9 (б)“ се създа
ва нова таблица „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 10“:

С Т Р.
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„Специфични документи за дейности по чл. 4,
ал. 1, т. 10:
Документ, описващ достъпа до широколен 
тов интернет или описание на конкретен
план за осигуряване на адекватен достъп
до интернет услуги, подписан от законния
представител на кандидата.

“
г) ред 9б „Декларирам, че проектът, с кой
то кандидатствам, не генерира приходи и е в
обществен интерес.“ в таблица „Декларации“
се отменя.
6. В § 30 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ по мярка „Основни
услуги за населението и икономиката в сел
ските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. бр. 45 от 2010 г.)
думите „§ 6, т. 4 и 5 и § 7, т. 1, буква „г“ се
заменят с „§ 7, т. 1, буква „г“, т. 4, 5 и 6 по
отношение на ал. 7 в частта є за изискването
оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС“.
§ 41. В Наредба № 29 от 2008 г. за услови
ята и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Подкрепа за
създаване и развитие на микропредприятия“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 76 от
2008 г.; изм., бр. 37 и 45 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 5 след думата „подпомагане“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на подпомагане за инвестиции по Европейски
план за икономическо възстановяване,“.
2. В чл. 43 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Изискването на ал. 1, т. 2 да не се
преотстъпва ползването на актива не се при
лага за инвестиции по чл. 4, ал. 1, за които в
бизнес плана е обосновано, че обичайното му
предназначение е свързано с преотстъпване на
ползването му на трети лица, с изключение
на случаите за предоставянето му на трети
лица за извършване на услуги с този актив.
(4) Изискването на ал. 1, т. 4 да не се про
меня местоположението на подпомогнатите
движими активи извън територията на общи
ната не се прилага за транспортни средства за
превоз на пътници и товари, когато адресът
за домуване, вписан в лиценза по чл. 7 от
Закона за автомобилните превози и чл. 79,
ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен
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превоз на пътници и товари на територията на
Република България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.),
е на територията на общината, в която ще се
извърши инвестицията.“
3. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1 се
правят следните допълнения:
а) в раздел „Информация за проекта“ след
ред четвърти „Закупуване на коне за неземе
делска дейност“ се добавя ред пети:
„5. Кандидатствам за инвестиция  Да
за производство и продажба на
енергия от възобновяеми енер
гийни източници по Европейски
план за икономическо възстано
вяване (попълва се само за заяв
ления, подадени през 2010 г.).“

 Не

б) след раздел „Информация за проекта“
се създава таблица „Междинно плащане“:
„
МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
К а н д и дат с т в а м з а  Да
междинно плащане
по Мярка 312

 Не За ……… лв.

“
4. В § 31 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ по мярка „Подкрепа
за създаване и развитие на микропредприятия“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 37 от 2010 г.)
след думите „§ 10, т. 3“ се добавя „и т. 5 по
отношение на ал. 6 в частта є за изискването
оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС“.
§ 42. В Наредба № 30 от 2008 г. за услови
ята и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Разнообразяване
към неземеделски дейности“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2008 г.; изм.,
бр. 37 и 45 от 2010 г.) се правят следните из
менения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 5 след думата „подпомагане“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на подпомагане за инвестиции по Европейски
план за икономическо възстановяване,“.
2. В чл. 23, ал. 13 думите „бизнес планът
за настоящия проект е изготвен от Нацио
налната служба за съвети в земеделието“ се
заменят с „Националната служба за съвети в
земеделието е изготвила бизнес плана“.
3. В чл. 43 се създават ал. 3 и 4:
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„(3) Изискването на ал. 1, т. 2 да не се
преотстъпва ползването на актива не се при
лага за инвестиции по чл. 4, ал. 1, за които в
бизнес плана е обосновано, че обичайното му
предназначение е свързано с преотстъпване на
ползването му на трети лица, с изключение
на случаите за предоставянето му на трети
лица за извършване на услуги с този актив.
(4) Изискването на ал. 1, т. 4 да не се про
меня местоположението на подпомогнатите
движими активи извън територията на общи
ната не се прилага за транспортни средства за
превоз на пътници и товари, когато адресът
за домуване, вписан в лиценза по чл. 7 от
Закона за автомобилните превози и чл. 79,
ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен
превоз на пътници и товари на територията на
Република България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.),
е на територията на общината, в която ще се
извърши инвестицията.“
4. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1 се
правят следните допълнения:
а) в раздел „Информация за проекта“ след
ред четвърти „Закупуване на коне за неземе
делска дейност“ се добавя ред пети:
„5. Кандидатствам за инвестиция  Да
за производство и продажба на
енергия от възобновяеми енер
гийни източници по Европейски
план за икономическо възстано
вяване (попълва се само за заяв
ления, подадени през 2010 г.).“

 Не

б) след раздел „Информация за проекта“
се създава таблица „Междинно плащане“:
„
МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
К а н д и д ат с т в а м з а  Да
междинно плащане
по Мярка 312

 Не За ……… лв.

“
5. В § 32 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ по мярка „Разно
образяване към неземеделски дейности“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 37 от 2010 г.)
след думите „§ 11, т. 3“ се добавя „и т. 5 по
отношение на ал. 6 в частта є за изискването
оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС“.
§ 43. В Наредба № 23 от 2009 г. за условия
та и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Прилагане на
стратегиите за местно развитие“ и по мярка
„Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на об
ществена активност на съответната територия
за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; изм.,
бр. 38 от 2010 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 2 т. 13 се изменя така:
„13. данък добавена стойност (ДДС) с
изключение на невъзстановим ДДС, когато
е поет действително и окончателно от кан
дидати, различни от лицата, освободени от
данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност;“.
2. В чл. 13, ал. 1, т. 10 след думите „За
кона за вероизповеданията“ се добавя „или
признати за юридически лица по силата на
чл. 10 от същия закон“.
3. В чл. 14, ал. 1 думите „Министерството
на земеделието и храните (МЗХ) се заменят
с „ПРСР“.
4. В чл. 20 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Всички кандидати се уведомяват за
одобряване или отхвърляне на заявленията за
одобрение на МИГ по реда на Администра
тивнопроцесулания кодекс.“;
б) в ал. 4 абревиатурата „МЗХ“ се заменя
с „Министерството на земеделието и храните
(МЗХ)“;
в) алинея 6 се отменя.
5. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Ако в срока, определен в ал. 1, кан
дидатът не се яви за сключване на договор,
МЗХ уведомява писмено кандидата, че е за
губил право на подпомагане по одобреното
заявление.“
6. В чл. 23, ал. 2, т. 9 пред думата „заве
рени“ се поставя „представя“.
Министър: М. Найденов
5791
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 749
от 14 юли 2010 г.
На основание чл. 102, ал. 2, т. 1 от Закона
за електронните съобщения във връзка със свое
Решение № 550 от 13 май 2010 г. (ДВ, бр. 38 от
2010 г.), Решение № 551 от 13 май 2010 г. и чл. 35,
ал. 6, т. 5 ЗЕС във връзка с доклад от експерт
ната комисия по чл. 99, ал. 1 ЗЕС, определена с
Решение № 684 от 17.06.2010 г., както и заявления
с вх. № 19-00-08 от 18.06.2010 г., вх. № 19-00-09
от 18.06.2010 г., вх. № 19-00-10 от 18.06.2010 г. и
заявление вх. № 19-00-11 от 18.06.2010 г. Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
І. Приема представения доклад от експертната
комисия по чл. 99, ал. 1 от Закона за електронните
съобщения (ЗЕС), определена с Решение № 684
от 17.06.2010 г. на Комисията за регулиране на
съобщенията (КРС), за извършената работа и за
резултатите от проведения неприсъствен конкурс
за издаване на едно разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – ра
диочестотен спектър за осъществяване на елек
тронни съобщения чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване
с национален обхват, предназначена за разпрос
транение на програми на обществени оператори,
съобразно предвидените етапи и срокове в Плана
за въвеждане на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване (DVB-T) в Република Бълга
рия, приет от Министерския съвет.
ІІ. Въз основа на представения по т. І доклад
и съдържащите се в него констатации и мотиви,
както и на цялата документация по проведения
конкурс съобразно чл. 101, ал. 1 ЗЕС определя
„Хану про България“ – ЕАД, за кандидат, спе
челил конкурса, на който на основание чл. 102,
ал. 2, т. 1 ЗЕС да бъде издадено разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществя
ване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово радио
разпръскване с национален обхват, предназначена
за разпространение на програми на обществени
оператори със срок 15 години.
ІІІ. Разрешението по т. ІІ да бъде издадено в
3-дневен срок от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
ІV. Депозитите на кандидатите се освобождават
в съответствие с разпоредбите на чл. 103 ЗЕС.
Мотиви
На основание чл. 89 и чл. 90, ал. 2 във връзка
с чл. 48, ал. 1 и чл. 37 ЗЕС с Решение № 349 от
11.03.2010 г. КРС обяви намерение да проведе
конкурс за издаване на едно разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществя

ване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово радио
разпръскване с национален обхват, предназначена
за разпространение на програми на обществени
оператори.
С протоколно решение № 6 от 13.05.2010 г. на
КРС във връзка с Решение № 349 от 11.03.2010 г.
на КРС и постъпили намерения с вх. № 04-04-174
от 24 март 2010 г., 12-01-2130 от 26 март 2010 г.,
12-01-2159 от 29 март 2010 г., 12-01-2160 от 29 март
2010 г., 12-01-2265 от 06 април 2010 г., 12-01-2243
от 01 април 2010 г., 12-01-2270 от 06 април 2010 г.
и 12-01-2265 от 08 април 2010 г. КРС установи,
че броят на лицата, подали намерение по чл. 90,
ал. 2, т. 4 ЗЕС, е по-голям от наличния свободен
ограничен ресурс.
Съгласно чл. 48, ал. 1 ЗЕС следва да бъде
подготвена и открита процедура за провеждане
на конкурс. КРС с Решение № 550 от 13 май
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.) на основание § 89
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
радиото и телевизията (ДВ, бр. 12 от 2010 г., в
сила от 16.02.2010 г.) и чл. 90, ал. 3, т. 1 и чл. 93
във връзка с чл. 48, ал. 1 ЗЕС обяви неприсъст
вен конкурс за издаване на едно разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществя
ване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово радио
разпръскване с национален обхват, предназначена
за разпространение на програми на обществени
оператори. С Решение № 551 от 13 май 2010 г. на
основание чл. 96 ЗЕС КРС утвърди конкурсни
книжа за конкурс за издаване на едно разре
шение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно циф
рово радиоразпръскване с национален обхват,
предназначена за разпространение на програми
на обществени оператори.
С Решение № 684 от 17.06.2010 г. на основание
чл. 99, ал. 1, чл. 48, ал. 2 и чл. 102, ал. 1 ЗЕС КРС
определи членовете на експертната комисия за
провеждане на конкурса, реда за провеждане на
заседанията, начина на вземане на решенията,
изготвянето на протоколи, възнагражденията за
участие в експертната комисия.
Съгласно т. 7 от Решение № 550 от 13.05.2010 г.
на КРС, с което КРС обяви неприсъствения
конкурс, срокът за подаване на заявления за
участие в конкурса беше до 17.00 ч. на 18 юни
2010 г. До изтичане на крайния срок заявления
за участие са подали четири лица, както следва:
„Ди Ви Би Ти“ – АД – заявление вх. № 19-00-08
от 18.06.2010 г., „Българска телекомуникационна
компания“ – АД – заявление вх. № 19-00-09 от
18.06.2010 г., „Мобилтел“ – ЕАД – заявление вх. №
19-00-10 от 18.06.2010 г., и „Хану про България“ –
ЕАД – заявление вх. № 19-00-11 от 18.06.2010 г.
1. Експертната комисия е приела, че канди
датът „Ди Ви Би Ти“ – АД, отговаря на изисква
нията на Решение № 550 от 13 май 2010 г. и на
конкурсните книжа, поради което кандидатът
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е допуснат до участие в конкурса. Експертната
комисия е констатирала, че по отношение на
кандидата са налице всички условия за участие
в конкурса съобразно изискванията на Решение
№ 550 от 13 май 2010 г. и на конкурсните книжа.
Комисията е направила разисквания по изпъл
нение на конкурсните критерии от кандидата.
Експертната комисия е извършила оценяване на
кандидата в съответствие с конкурсните книжа.
Получената от кандидата „Ди Ви Би Ти“ – АД,
обща комплексна оценка е 35,2325.
2. Експертната комисия е приела, че канди
датът „Българска телекомуникационна компа
ния“ – АД, отговаря на изискванията на Решение
№ 550 от 13 май 2010 г. и на конкурсните книжа,
поради което кандидатът е допуснат до участие в
конкурса. Експертната комисия е констатирала,
че по отношение на кандидата са налице всички
условия за участие в конкурса съобразно изис
кванията на Решение № 550 от 13 май 2010 г. и
на конкурсните книжа. Комисията е направила
разисквания по изпълнение на конку рсните
критерии от кандидата. Експертната комисия
е извършила оценяване на кандидата в съот
ветствие с конкурсните книжа. Получената от
кандидата „Българска телекомуникационна ком
пания“ – АД, обща комплексна оценка е 31,3650.
3. Експертната комисия е приела, че канди
датът „Мобилтел“ – ЕАД, отговаря на изисква
нията на Решение № 550 от 13 май 2010 г. и на
конкурсните книжа, поради което кандидатът
е допуснат до участие в конкурса. Експертната
комисия е констатирала, че по отношение на
кандидата са налице всички условия за участие
в конкурса съобразно изискванията на Решение
№ 550 от 13 май 2010 г. и на конкурсните книжа.
Комисията е направила разисквания по изпъл
нение на конкурсните критерии от кандидата.
Експертната комисия е извършила оценяване на
кандидата в съответствие с конкурсните книжа.
Получената от кандидата „Мобилтел“ – ЕАД,
обща комплексна оценка е 23,3250.
4. Експертната комисия е приела, че канди
датът „Хану про България“ – ЕАД, отговаря на
изискванията на Решение № 550 от 13 май 2010 г.
и на конкурсните книжа, поради което кандидатът
е допуснат до участие в конкурса. Експертната
комисия е констатирала, че по отношение на
кандидата са налице всички условия за участие
в конкурса съобразно изискванията на Решение
№ 550 от 13 май 2010 г. и на конкурсните книжа.
Комисията е направила разисквания по изпъл
нение на конкурсните критерии от кандидата.
Експертната комисия е извършила оценяване на
кандидата в съответствие с конкурсните книжа.
Получената от кандидата „Хану про България“ –
ЕАД, обща комплексна оценка е 35,5775.
Въз основа на така изчислените общи ком
плексни оценки на кандидатите, допуснати до
участие в конкурса, и съгласно разпоредбите на
чл. 10 и чл. 11, ал. 1 от раздел VII на конкурсните
книжа комисията е класирала кандидатите по
следния начин:
На първо място е класиран кандидатът„Хану
про България“ – ЕАД, с обща комплексна оценка
35,5775.
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На второ място е класиран кандидатът „Ди Ви
Би Ти“ – АД, с обща комплексна оценка 35,2325.
На трето място е класиран кандидатът „Бъл
гарска телекомуникационна компания“ – АД, с
обща комплексна оценка 31,3650.
На четвърто място е класиран кандидатът
„Мобилтел“ – ЕАД, с обща комплексна оценка
23,3250.
Въз основа на така извършеното класиране
комисията единодушно е решила, че „Хану про
България“ – ЕАД, е дружеството, на което след
ва да бъде издадено разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – ра
диочестотен спектър за осъществяване на елек
тронни съобщения чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване с
национален обхват, предназначена за разпростра
нение на програми на обществени оператори. В
изпълнение на разпоредбата на чл. 102, ал. 1 ЗЕС
в законоустановения 7-дневен срок експертната
комисия по чл. 99, ал. 1 ЗЕС е представила на
КРС доклад за извършената работа по провеж
дане на конкурса, както и цялата документация
по провеждането му.
КРС намира представения доклад за пълен,
точен и мотивиран. Експертната комисия по
чл. 99, ал. 1 ЗЕС е анализирала цялата доку
ментация по конкурса и е провела същия при
спазване на законовите изисквания и конкурсните
книжа, утвърдени с Решение № 551 на КРС от
13.05.2010 г., поради което приема представения
доклад и предложението на експертната комисия
по чл. 99, ал. 1 ЗЕС.
Водена от горното, КРС счита, че за кандидат,
спечелил проведения конкурс за издаване на едно
разрешение за ползване на индивидуално опре
делен ограничен ресурс – радиочестотен спектър
за осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно циф
рово радиоразпръскване с национален обхват,
предназначена за разпространение на програми
на обществени оператори, следва да бъде обявен
„Хану про България“ – ЕАД.
На „Хану про България“ – ЕАД, следва да
бъде издадено разрешение за ползване на инди
видуално определен ограничен ресурс – радио
честотен спектър за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа
за наземно цифрово радиоразпръскване с нацио
нален обхват, предназначена за разпространение
на програми на обществени оператори
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок пред Върховния административен съд, като
на основание чл. 35, ал. 6, т. 5 ЗЕС обжалването
на решението не спира неговото изпълнение.
5997

Председател: В. Божков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 267
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, заповед № РД-09-50-3345 от 29.V.2008 г.
на кмета на Столична община, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 133, ал. 2 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 21 (Пмс)
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от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и пред
вижданията на ОУП на Столична община/2009 г.,
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-14 от 9.ІІ.2010 г.,
т. 34, и № ЕС-Г-28 от 23.ІІІ.2010 г., т. 9, Столич
ният общински съвет реши да одобри проект за:
1. План-извадка – план за регулация за УПИ
ІІ-495 – „За ск ладове и офиси“, V І-494 – „За
складове и офиси“, и улица по о.т. 37-38, кв. 3,
м. Япаджа, по червените и сините линии, цифри
и текст съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за УПИ ІІ-495 – „За
складове и офиси“, VІ-494 – „За складове и офиси“,
кв. 3, м. Япаджа, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административен съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“ и
се изпращат в Административен съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
5730

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 176
от 30 юни 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за изходен тръбопровод за обект МВЕЦ
„Благоевградска Бистрица-2“ в поземлен имот с
№ 001102, минаващ през поземлен имот № 001416
с площ 0,825 дка – държавна частна собственост,
част от отдел 9 „11“ по влязъл в сила ЛУП от
2001 г. на ДГС – Благоевград, в землището на
с. Бистрица, община Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административен съд – Благоевград.
5771

Председател: К. Хаджигаев

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 275
от 1 юли 2010 г.
Нa основание чл. 32, ал. 1 от Закона за адми
нистрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за соб
ствеността и ползването на земеделските земи
одобрявам план на новообразуваните имоти в
цифров и графичен вид в мащаб 1:1000 за земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, регистър на ново
образуваните имоти и таблица за изчисляване
дължимото обезщетение на собствениците за
следните землища и местности:
1. землище с. Люти брод, община Мездра,
област Враца:
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местност Илинец, масив (кадастрален район)
№ 2, 3 и 136;
2. землище с. Крета, община Мездра, област
Враца:
местност Габрика, масив (кадастрален район)
№ 4;
местност Лозята – Червяка, масив (кадастра
лен район) № 10, 23 и 24;
3. землище с. Брусен, община Мездра, област
Враца:
местност „Кълни дол“, масив (кадастрален
район) № 501;
4. землище с. Горна Кремена, община Мездра,
област Враца:
местност Ливадище, масив (кадастрален ра
йон) № 27;
местност Плюща, масив (кадастрален район)
№ 10;
5. землище с. Зверино, община Мездра, об
ласт Враца:
мест ност и Бела вода, Гюрещ ица, Волог,
Гарваньо, Радомиров дол, Лепин дол, Торица,
Райнов пчелин, Дражов рът, Ециница, Калуге
рово (гроба), Немерова падина, Джурджов дол,
Полимар, Пречовник, Добрушин дол, Султански
рът, Артовете, Полето, Свини дол, Горна лака,
Джърновица, масив (кадастрален район) № 16.
Жалби срещу одобрения план на новообра
зуваните имоти могат да се подават от заинте
ресуваните лица чрез областния управител пред
Административния съд в 14-дневен срок от об
народването на заповедта в „Държавен вестник“.
5739

Областен управител: П. Владимирова

ЗАПОВЕД № 276
от 1 юли 2010 г.
Нa основание чл. 32, ал. 1 от Закона за адми
нистрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за соб
ствеността и ползването на земеделските земи
одобрявам план на новообразуваните имоти в
цифров и графичен вид в мащаб 1:1000 за земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, регистър на ново
образуваните имоти и таблица за изчисляване
дължимото обезщетение на собствениците за
следните землища и местности:
1. землище гр. Мездра, община Мездра, об
ласт Враца:
местност Садината, масив (кадастрален ра
йон) № 15;
местност Мишковото, масив (кадастрален
район) № 17;
местност Под резервоара, масив (кадастрален
район) № 501;
местност Боденска бара, масив (кадастрален
район) № 6;
2. землище с. Долна Кремена, община Мездра,
област Враца:
местност Сърнин дол, масив (кадастрален
район) № 303;
местност Байчиновец, масив (кадастрален
район) № 300 и 301;
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местност Боденска бара, масив (кадастрален
район) № 705;
местност Кълни дол, масив (кадастрален
район) № 501;
местност Боденска страна, масив (кадастрален
район) № 14, 278 и 290;
местност Гроба, масив (кадастрален район)
№ 910, 911, 912 и 913.
Жалби срещу одобрения план на новообра
зуваните имоти могат да се подават oт заинте
ресуваните лица чрез областния управител пред
Административния съд в 14-дневен срок от об
народването на заповедта в „Държавен вестник“
5787

Областен управител: П. Владимирова

ЗАПОВЕД № 278
от 5 юли 2010 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад
министрацията, чл. 129, ал. 3 ЗУТ, Разрешение
№ 04 от 9.ХІ.2009 г. за изработване на подробен
устройствен план, решение на Областен експертен
съвет по устройство на територията по протокол от
30.ІV.2010 г. във връзка със заявление вх. № 7000-30
от 14.ІV.2010 г. от Юлиян Янкулов в качеството му
на управител и представляващ „Искър 3“ – ЕООД,
София, с ЕИК 106618620, одобрявам проект на
подробен устройствен план – план за регулация,
план за застрояване и парцеларен план в обхват
поземлени имоти № 002001, № 002002, № 002005,
№ 0 020 06, № 0 0 0125 и № 0 0 0707 в землище
с. Струпец, община Роман, и поземлени имоти с
№ 525024, № 532001, № 536006, № 538002, № 538003,
№ 538004, № 539001, № 539002 и № 000046 в земли
ще с. Старо село, община Мездра, за изграждане
на обект „МВЕЦ „Струпец“ на р. Искър“.
Заповедта подлежи на обжалване на осно
вание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административен съд – Враца.
5748

Областен управител: П. Владимирова

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 984
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Приема приватизационната оценка на недви
жим имот: масивна четириетажна сграда – обще
житие на четири етажа и сутерен със застроена
площ 747,50 кв. м, външни стълбища със застроена
площ 25,80 кв. м и котелно със съоръжения към
него с площ 160,40 кв. м, или обща разгъната
застроена площ – 3923,70 кв. м, без построения
трафопост с площ 48,20 кв. м (по Акт за частна
общинска собственост № 30595 от 19.І.1996 г.
имотът е с обща застроена площ 4100 кв. м).
Имотът е построен през 1983 г. в кв. 2, ПИ ІІ по
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плана на с. Беглеж, община Плевен, при съседи
от изток – физкултурна площадка на ОУ „Васил
Левски“; от запад – улица; от север – река; от
юг – улица. Продава се с право на строеж. Към
общежитието има движимо имущество. Имотът
е описан в Акт за частна общинска собственост
№ 30595 от 19.І.1996 г., вписан в Агенцията по
вписванията под № 72 от 12.VІ.2008 г., том ХХV,
рег. № 9593.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба на имота по т. 1 по реда на На
редбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 290 000 лв. (без ДДС) и стъпка на
наддаване 15 000 лева.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 29 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната доку
ментация.
2.2. Тръжна документация за участие се полу
чава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код
на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се пода
ват в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 33-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат се обя
вява нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на реше
нието в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе от 10 ч. на 63-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
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2.8. Достигнатата на публичния търг цена на
оборудването в котелното и движимото имуще
ство подлежи на облагане с ДДС на основание
чл. 45, ал. 5, т. 2 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публич
ния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
5731

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 985
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Приема правния анализ и приватизаци
онната оценка на общински недвижим имот:
застроен урегулиран поземлен имот с площ
5760 кв.м, отреден за детска градина, намиращ
се в кв. 20 по плана на с. Бохот, и построените
в него: едноетажна сграда (бивше училище) със
застроена площ 416 кв.м и полумасивна сграда,
състояща се от две стаи и коридор с площ 63
кв.м, при граници на имота: от север – улица ОК
184 – ОК 183; от юг – улица ОК 187 – ОК 182; от
изток – улица ОК 183 – ОК 182; от запад – ули
ца ОК 187 – ОК 184. Актуван е с Акт за частна
общинска собственост № 35299 от 3.ХІІ.2008 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 125
от 12.ХІІ.2008 г., том 60, рег. № 22035.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 49 000 лв. (без ДДС) и стъпка на наддаване
3000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 4900 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната доку
ментация.
2.2. Тръжна документация за участие се полу
чава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. (без
ДДС) или с платежно нареждане по сметка IBAN:
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC: UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
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2.3. Предложения за участие в търга се пода
ват в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат се обя
вява нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публич
ния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни от
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
5732

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 986
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наред
бата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на об
щински нежилищен недвижим имот: застроено
дворно място, съставляващо парц. І, кв. 26 по
плана на с. Горталово, с площ 6705 кв.м заедно
с построената в него през 1928 г. масивна едно
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етажна училищна сграда със застроена площ
392 кв.м, състояща се от 4 класни стаи, коридор,
учителска стая, антре и три мазета, заемащи
140 кв.м, намиращо се в с. Горталово, община
Плевен, при граници на имота: от югозапад – ули
ца, и от всички други страни – общинска мера,
в размер 60 000 лв. (без ДДС).
Имотът е описан в Акт за частна общинска
собственост № 31440 от 28.V.1999 г., вписан в Аген
цията по вписванията под № 108 от 28.V.2008 г.,
том ХХІІ, рег. № 8616.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 60 000 лв. (без ДДС) и стъпка на наддаване
5000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 6000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната доку
ментация.
2.2. Тръжна документация за участие се полу
чава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. (без
ДДС) или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се пода
ват в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат се обя
вява нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна докумен
тация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на реше
нието в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът ще се проведе от 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
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2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публич
ния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга участник.
5733

Председател: Г. Спартански

7. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е из
дал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
Заповед № РС-24 от 2.VІ.2010 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-38 от 8.ХІ.2006 г. за
обект „Софийски околовръстен път – Южна дъга.
Участък „Симеоновско шосе – бул. България“ от
км 44+720,00 до км 49+291,40“.
5927
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е из
дал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
Заповед № РС-31 от 25.VІ.2010 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-5 от 23.ІV.2007 г. за
обект: АМ „Люлин“, Софийски околовръстен
път – Пътен възел „Даскалово“ от км 0+000 до
км 19+135,21: преработен проект за тунел от км
14+260 до км 14+735. Решението за строеж може
да бъде обжалване в 14-дневен срок от обнарод
ването на съобщението в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд чрез МРРБ.
5850

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Плевен, І състав,
призовава Стефка Дончева Бешева с постоянен
адрес Плевен, ул. Дойран 168, вх. А, ет. 3, Мар
гарита Иванова Таскаева с постоянен адрес Со
фия, ул. Елисавета Багряна 4, ет. 4, ап. 7, Люба
Ленкова Бешева с постоянен адрес София, ул.
Цар Асен 64, ет. 2, и Петър Василев Топалски с
постоянен адрес София, ул. 105 № 28 – всички с
неизвестни адреси, да се явят в съда на 27.ІХ.2010 г.
в 15,30 ч. като заинтересовани страни по адм.д.
№ 483/2009, заведено от Евлоги Евлогиев Мари
нов срещу Заповед № РД-12-2543 от 26.ІХ.2008 г.
на кмета на Община Плевен, с която е наредено
жалбоподателят да придобие право на собственост
върху новообразуван имот извън строителните
граници, определени с подробен устройствен
план с № 646, кадастрален район 701, местност
Стража, землище на гр. Плевен, с площ 1084 кв.м.
Заинтересованите страни да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
5846
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Хасковският окръжен съд с определение от
5.VІІ.2010 г. на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призо
вава НАП – София, „Течлайн Индъстриъл Дейта
Сървисиз Корпорейшън“ – гр. Панама, Република
Панама, Андреана Миткова Дренчева с адрес
Чепеларе, ул. Петър Кузманов 22, „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, София, район „Средец“, ул.
Н. В. Гогол 18 – 20, „Бонита“ – АД, Пловдив,
бул. 6 септември 223, „Тоан“ – ЕООД, Бургас,
ул. Стефан Стамболов 96, „ПТ – Холдинг“ – АД,
Пловдив, район „Тракия“, ул. Нестор Абаджиев 37,
ет. 2, „Тервес“ – ООД, Сливен, ж.к. Сини камъни,
бл. 7, вх. А, ет. 8, ап. 38, „Мако консулт“ – ООД,
Пловдив, ул. Петър Шилев 28, ет. 3, ап. 5, „Ги
гахерц“ – ЕООД, Пловдив, район „Западен“, ул.
Багра 5, ет. 4, ап. 4, „Мидланд интерспед“ – ООД,
Свиленград, област Хасково, ул. Асен Илиев
1, Николай Цвятков Рашков, Наска Георгиева
Пандазиева, Тодор Христов Георгиев, Станимир
Симов Михайлов, Женя Великова Магриотова,
Магдалена Стоянова Димова, Георги Петров
Атанасов, Алекбер Мурад Рамадан, Стефан Ки
рилов Киров, Илка Христова Калковска, Явор
Огнянов Биволаров, Младен Василев Вълов,
Биляна Седефова Андонова, Ердал Ерол Идриз,
Тодор Борисов Кожухаров, Дженка Маринова
Дюлгерова, Цвета Господинова Челебиева и Ста
нислава Ясенова Атанасова да се явят в съда на
27.ІХ.2010 г. от 10,30 ч. като кредитори по гр.д.
№ 136/2009 по описа на ОС – Хасково, заведено
от „Каратур“ – ООД, Свиленград.
5844
Варненският районен съд, гр. колегия, ХХІV
състав, призовава Красимира Иванова Данаилова
с последен адрес Варна, ул. Стефан Стамболов
(А. Иванов) 2, ет. 3, ап. 5, сега с неизвестен ад
рес, да се яви в съда на 6.Х.2010 г. в 9,30 ч. като
ответница по гр.д. № 93/2008, заведено от Спас
Иванов Данков, Милка Неделчева Кайюкова, Леф
тер Димов Лефтеров, Митко Стоянов Димитров
и Йордан Димитров Николов. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5799
Разлож к и ят районен съд п ризовава Яна
Крумова Бадеджоко с последен адрес София, ул.
Свети Наум 66Б, ет. 1, ап. 3, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 7.ІХ.2010 г. в 9,30 ч.
като ответница по гр.д. № 141/2008, заведено
от „ДМД – І“ – ЕООД, София, по чл. 108 ЗС
и чл. 431 ГПК. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5784
Софийският районен съд, ГО, 58 състав,
призовава Борислав Василев Будинов с последен
адрес София, ул. Княз Борис І № 143, вх. Б, ет. 1,
ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 20.ІХ.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 25660/2007. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5798
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
87 състав, призовава Адил Сериковия Фаизов,
роден на 5.VІІ.1979 г., с неизвестен адрес в Бъл
гария, да се яви в съда на 29.ІХ.2010 г. в 10 ч.
като ответник по гр.д. № 11987/2009, образувано
по предявен срещу него от Татяна Олеговна Фа
изова от София иск с правна квалификация по
чл. 49 СК. Указва на ответника, че в случай че
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не се яви на насроченото за 29.ІХ.2010 г. открито
съдебно заседание, ще му бъде назначен особен
представител по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5792
Софийският районен съд, 72 състав, призовава
Стоян Петров Калчев с последен адрес София,
ж.к. Борово, бл. 221, вх. А, ет. 2, ап. 6, сега с не
известен адрес, да се яви в съда на 11.Х.2010 г. в
15,30 ч. като ответник по гр.д. № 1196/93, заведено
от Елена Атанасова Борчева, Благовеста Илиева
Борчева и Венетка Георгиева Борчева, за делба.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5785
Софийският районен съд, ГО, 56 състав, при
зовава Жозефина-Мария Лизолете Шварценбек
с последен адрес в Германия, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 28.Х.2010 г. в 15,30 ч.
като ответница по гр.д. № 5157/2008. Ответница
та да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
5793
Софийският районен съд, ГО, 56 състав, при
зовава Климент Наумов Климентов с последен
адрес София, ж.к. Лагера, бл. 36, вх. 1, ет. 8,
ап. 55, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 28.Х.2010 г. в 15,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 5157/2008. Ответникът да посочи съдебен ад
рес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5794
Софийският районен съд, ГО, 56 състав,
призовава Цецка Георгиева Павлова с последен
адрес София, ж.к. Красна поляна, бл. 101, вх. В,
ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 28.Х.2010 г. в 15,30 ч. като ответница по
гр.д. № 5157/2008. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5795
Софийският районен съд, ГО, 56 състав, при
зовава Искра Ангелова Карамфилова с последен
адрес София, ж.к. Дианабад, бл. 56, вх. 1, ет. 6,
ап. 38, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 28.Х.2010 г. в 15,30 ч. като ответница по гр.д.
№ 5157/2008 г. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5796
Софийският районен съд, ГО, 56 състав, при
зовава Анна Георгиева Казанджиева с последен
адрес София, ж.к. зона Б-5, бл. 16, вх. К, ет. 7,
ап. 200, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 28.Х.2010 г. в 15,30 ч. като ответница по гр.д.
№ 5157/2008 г. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5797

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Софийският градски съд с определение от
5.VІІ.2010 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружение „Национална бран
шова камара на работодателите в транспорта“
на 30.VІІІ.2010 г. в 15 ч. в София, ул. Мечка 35,
при следния дневен ред: 1. обсъждане дейността
на сдружението в периода 2005 – 2010 г., отчет
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на управителния съвет за дейността; 2. взема
не решение за освобождаване на членове на
управителния съвет; 3. избор на нови членове
на управителния съвет; 4. вземане на решение
за изключване на членове на сдружението; 5.
определяне насоки за развитие дейността на
сдружението; 6. други въпроси.
5743
6. – Управителният съвет на Национално
сдружение „Общински експерти за управление
на проекти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 31.VІІІ.2010 г. в 11 ч.
в офиса на Фондация „Европейски институт“,
София 1000, ул. Г. С. Раковски 101, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на управителния
съвет на сдружението; освобождаване на членове
и приемане на нови членове на управителния
съвет; 2. разни. Съгласно чл. 27 от устава на сдру
жението делегати по право на общото събрание
са членовете на сдружението. Съгласно чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението при
липса на кворум общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно проведено
независимо от броя на присъстващите членове.
5706
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Фенклуб на ФК Арсенал – Лондон в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.ІХ.2010 г. в 11 ч. в заседателната
зала на хотел „Бриз 2“, Варна, м. Св. Никола,
спирка Студентска, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на сдружението;
2. приемане на годишния финансов отчет; 3. ос
вобождаване на членовете на управителния съвет
на сдружението поради изтичане на мандата им;
4. избор на нов състав на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5707
20. – Управителният съвет на Волейболен клуб
„ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдруже
нието на 7.ІХ.2010 г. в 17 ч. в София, ул. Асен
Йорданов 1 – Спортен комплекс „Червено знаме“,
в заседателната зала на клуба, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет
за дейността и състоянието на клуба за периода от
ІХ.2009 г. до VІІ.2010 г.; проект за решение – ОС
приема отчета на управителния съвет за дейност
та на клуба за посочения период; 2. приемане
на годишния отчет за дейността на контролния
съвет за периода ІХ.2009 г. – VІІ.2010 г.; проект
за решение – ОС приема годишния отчет на кон
тролния съвет за посочения период; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на ВК „ЦСКА“ за
периода 2009 – 1010 г.; проект за решение – ОС
приема годишния счетоводен отчет на клуба за
посочения период; 4. освобождаване от отговор
ност членовете на управителния съвет за периода
от 1.ІХ.2009 г. до датата на провеждане на общото
събрание на клуба; проект за решение – ОС ос
вобождава от отговорност управителния съвет за
посочения период; 5. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5720
7. – Управителният съвет на Клуб по водни
спортове „Искър“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението на 7.ІХ.2010 г. в 17,30 ч. в София, ул.
Алабин 50А, ет. 3, офис 16, при следния дневен
ред: 1. промяна на седалището и адреса на упра
вление на сдружението; 2. избор на нов управи
телен съвет/управител; 3. промяна/намаляване
на членовете на общото събрание; 4. изменение
на устава; 5. разни. При липса на кворум на ос
нование чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5708
30. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на транспортните синдикати в България“
(СТСБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 27 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 10.ІХ.2010 г. в 13 ч., зала 1, ет. 5
в сградата на СТСБ, на адрес: бул. Княгиня Ма
рия-Луиза 106, София, при следния дневен ред: 1.
освобождаване и попълване от състава на членове
на управителния съвет (ИК); 2. междинен отчет
по програмата на СТСБ, приета на VІ извънреден
конгрес на 16.V.2008 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27(4) от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
5780
15. – Управителният съвет на Асоциацията
на университетските болници в Република България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 15 от устава свиква редовно общо
събрание на сдружението на 23.ІХ.2010 г. в 16 ч.
в София, ул. Бяло море 8, в сградата на УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“, ет. 2, в аудиторията
на Клиниката по гастроентерология при следния
дневен ред: 1. промени в управителния съвет
и избор на нов председател на сдружението
предвид смяната на изпълнителни директори
на някои лечебни заведения – членове на сдру
жението; 2. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие в събранието.
С оглед съдържанието на дневния ред членовете
на сдружението могат да изразят мнението си
в писмено становище, включително и да пред
ложат допълване на така представения дневен
ред с въпроси, които са от компетентността на
общото събрание. Необходимо е да се представят
документ за самоличност и валидно удостовере
ние за актуално състояние. Съгласно чл. 18 от
устава може да бъде упълномощено друго лице
да представлява член на сдружението в работата
на общото събрание. Пълномощникът трябва
да разполага с изрично писмено пълномощно и
документ за самоличност. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от
устава общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението всеки
работен ден в София, ул. Бяло море 8, в кабинета
на изпълнителния директор.
5693
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18. – Управителният съвет на Национален
съюз „Единение“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение от 23.VІ.2010 г. свиква от
четно-изборна сесия на общото събрание на
25.ІХ.2010 г. в 10 ч. в заседателната зала на 74
СОУ „Гоце Делчев“ в ж.к. Връбница 1, София,
при следния дневен ред: 1. изслушване, обсъж
дане и приемане на отчетите на управителния
съвет и на контролно-ревизионната комисия на
сдружението; 2. обсъждане и приемане на изме
нения и допълнения в устава на сдружението; 3.
избор на нов състав на управителния съвет и на
контролно-ревизионната комисия; 4. приемане
бюджета на сдружението; 5. приемане на основни
насоки и програма за дейността на сдружението;
6. приемане на решения на общото събрание.
5806
56. – Управителният съвет на ПК „Тракия“,
София, на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от устава и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква заседание на Националната
конференция на ПК „Тракия“ на 23.Х.2010 г. в
10 ч. в сградата на Тракийския дом, София, ул.
Стефан Караджа 7А, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на ПК „Тракия“; 2. избор на
ръководни органи; 3. разни.
5591
20. – Съветът на директорите на „Стройком
плект – Шумен“ – А Д, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 9.ІХ.2010 г. в 10 ч. в София, кв. Слатина, ул.
Слатинска 37, ет. 1, при следния дневен ред: 1.
одобряване и приемане на годишните финансови
отчети за 2007, 2008 и 2009 г. за публикуването им
в търговския регистър; проект за решение – ОСА
одобрява и приема годишните финансови отчети
на дружеството за 2007, 2008 и 2009 г.; 2. взе
мане на решение за публикуване на годишните
финансови отчети на дружеството в търговския
регистър; проект за решение – ОСА взема ре
шение за публикуване на годишните финансови
отчети на дружеството в търговския регистър;
3. промени в устава на дружеството; проект за
решение – ОСА приема промените в устава на
дружеството; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание на ак
ционерите ще се проведе след 14 дни в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите
на посочения адрес.
5755
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фондация „НСН Св. Георги
Победоносец“, Банкя, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 2.ІХ.2010 г. в 10 ч. в
София, бул. Витоша 90, ет. 5, офис 6, при след
ния дневен ред: 1. вписване на нов управителен
съвет на фондацията; 2. обсъждане и решение
на административни и финансови въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5721
35. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при ОДЗ № 9 „Делфин“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 10.ІХ.2010 г. в 17 ч. в Бургас в сградата на
ОДЗ № 9 „Делфин“, Бургас, ж.к. Меден рудник,
ул. Въстаническа 42, при следния дневен ред: 1.
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отчет на дейността на сдружението за 2009 г.; 2.
освобождаване на членове на съвета на насто
ятелите; 3. избор на нови членове на съвета на
настоятелите; 4. промяна в устава на сдружени
ето. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5691
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за куклотерапия“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 1.ІХ.2010 г. в 14 ч. в сградата на Дър
жавен куклен театър във Варна, ул. Драгоман 4,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода 2008 – 2009 г.; 2. осво
бождаване на председателя на УС; 3. избор на нов
член на управителния съвет и на председател. При
липса на кворум на основание чл. 21 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ началото на събранието се отлага
с един час и се провежда независимо от броя
на присъстващите членовете при същия дневен.
5640
15. – Управителният съвет на сдружение
„Младежки алианс – Варна“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.ІХ.2010 г. в
17,30 ч. във Варна в офиса на сдружението на бул.
Мария-Луиза 13 при следния дневен ред: 1. прие
мане и освобождаване на членове на сдружението;
2. приемане промени в УС и представителството
на асоциацията; 3. приемане годишния отчет за
дейността на организацията, приемане годиш
ния счетоводен отчет на сдружението и баланса
за 2009 г.; 4. приемане на промени в устава; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден на
посоченото в поканата място един час по-късно.
5692
9. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при 7 СОУ „Найден Геров“ – Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 10.ІХ.2010 г. в 18,30 ч. в
актовата зала на училището при следния дневен
ред: освобождаване на председателя на УС по
негово желание поради служебна ангажираност и
избор на нов председател на управителния съвет.
5804
22. – Управителният съвет на Варненската
туристическа камара на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
по своя инициатива свиква общо събрание на
членовете на камарата на 17.ІХ.2010 г. в 15 ч.
в залата на грандхотел „Димят“ във Варна при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Вар
ненската туристическа камара за 2009 г.; 2. отчет
на контролния съвет за финансовата дейност на
Варненската туристическа камара за 2009 г.; 3.
приемане бюджета на Варненската туристическа
камара за 2010 г. Материалите за общото събрание
са на разположение на членовете на Варненската
туристическа камара всеки работен ден в офиса є
на бул. Цар Освободител 36, Варна. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове или представители.
5689
32. – Управителният съвет на Българската федерация „Карате Киокушин“, Варна, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава на федерацията свиква редовно годишно
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общо събрание на членовете на федерацията на
25.IХ.2010 г. в 10,30 ч. в седалището на федера
цията във Варн а, ул. Добровник 14, ет. 3, ап. 13,
при следния дневен ред: 1. доклад и отчет за
дейността на управителния съвет на федераци
ята за 2009 г.; проект за решение – ОС приема
доклада и отчета за дейността на управителя
на федерацията за 2009 г.; 2. финансов отчет
за дейността на федерацията за 2009 г. проект
за решение – ОС приема финансовия отчет за
дейността на федерацията за 2009 г.; 3. разглеж
дане на молби за членство и приемане на нови
членове федерацията; проект за решение – ОС
приема нови редовни членове на федерацията;
4. предложение за промяна на наименованието
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложението за промяна на наименованието
на сдружението; 5. предложение за промени в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема предложението за промени в устава на
сдружението; 6. предложение за промени в състава
на управителния съвет на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложените промени в
състава на членовете на управителния съвет на
сдружението; 7. разни. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на
Българската федерация „Карате Киокушин“ в
седалището на федерацията във Варна, ул. До
бровник 14, ет. 3, ап. 13, всеки работен ден от
13 до 15 ч. след 1 август 2010 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
5753
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Майка България“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 3 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 11.ІХ.2010 г. в 13 ч. в с. Боженци,
център, област Габрово, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението до 31.ХІІ.2009 г.; 2.
приемане на нов устав на сдружението съгласно
изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на нов уп
равителен съвет; 4. организационни въпроси; 5.
разни. Материалите по дневния ред за провеж
дане на общото събрание могат да се получат в
седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
5829
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Янтра 2000“,
Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 9.ІХ.2010 г. в 18 ч.
в зелената зала на Дом на културата „Емануил
Манолов“ – Габрово, при следния дневен ред: 1.
избор на нов управителен съвет на сдружението;
2. промяна в наименованието на сдружението
(фирмата) от ФК „Янтра 2000“ на ФК „Янтра
1919“; 3. изключване на досегашни и приемане
на нови членове на сдружението; 4. приемане
на промени в устава на сдружението; 5. отчет за
дейността на сдружението; 6. разни. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5839
340. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Кюстендил, на основание чл. 83, ал. 3
ЗА свиква извънредно общо събрание на коле
гията на 11 и 12.ІХ.2010 г. в 11 ч. в читалище
„Братство“ – Кюстендил, при следния дневен ред:
1. прекратяване на назначаването на служебни
защитници по искания на съдилищата и органите
на досъдебното производство поради нередовните,
твърде късните и сравнително занижени запла
щания на труда, положен от служебните защит
ници; 2. защита на имуществените ни интереси,
като се вземе решение, с което да се подкрепят
направените искания за законодателна промяна
от Адвокатската колегия – Благоевград; 3. да се
вземе решение за искане провеждането на извън
редно общо събрание на адвокатите от страната
за решаване на общо наболелите въпроси на
адвокатурата, както и подкрепата за образуване
на сдружение с нестопанска цел – Асоциация
на българските адвокати, която да се занимава
с координацията и организацията на бъдещи
протестни действия.
5718
40. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Павликени“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на пълномощни
ците на 11.ІХ.2010 г. в 9 ч. в клуб „Ловна среща“
при следния дневен ред: 1. определяне размера
на членския внос за 2011 г.; 2. промяна на устава
на сдружение „ЛРД – Павликени“; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
5690
3. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Общинска хранителна
банка – Пазарджик“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 22, ал. 2 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на 10.ІХ.2010 г.
в 16 ч. в Пазарджик, ул. Христо Касапвелев 4,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на сдружението за предходен период;
2. избор на управителни органи; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5709
14. – Съветът на директорите на „Ротари
клуб“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 12.ІХ.2010 г. в 18,30 ч. в Пазарджик, ресторант
„Елемент“, ул. Асен Златаров 14, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
съвета на директорите (борд); 2. избор на нов
съвет на директорите (борд); 3. приемане на нови
членове; 4. промяна в седалището и адреса на
управление; 5. промени в устава на сдружение
то; 6. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден, на същото място в 19,30 ч., при същия дне
вен ред. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете на сдружението за
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по-подробна информация всеки делничен ден
от 13,30 до 17 ч. в седалището на сдружението в
Пазарджик, бул. България 11, ет. 1.
5754
14. – Управителният съвет на СНЦ „Общински футболен клуб „Миньор“, Раднево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.ІХ.2010 г. в 17 ч. в зала 315 на Общинска
администрация – Раднево, при следния дневен
ред: 1. освобождаване и приемане на членове на
сдружението; 2. освобождаване и приемане на
членове на управителния съвет; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5694
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Инцараки В и К 2005“, гр. Свети
Влас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.ІХ.2010 г. в 10 ч. във вилата на
Петър Дим. Гочев в кв. Инцараки, гр. Свети Влас,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет през 2010 г.; 2. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5841
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб – Септември
2005“, с. Жабокрът, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 12 от устава на клуба свиква общо събра
ние в седалището на сдружението в Младежкия
клуб на с. Жабокрът, община Кюстендил, област
Кюстендил, на 28.VІІІ.2010 г. в 18 ч. при следния
дневен ред: 1. отчет за състоянието на ФК; 2.
организационни въпроси – приемане на нови
членове, освобождаване на членове на ФК; 3.
разглеждане предложението и вземане на реше
ние за освобождаване от отговорност и длъжност
на членовете на управителния съвет на ФК; 4.
разглеждане на предложението и вземане на ре
шение за избиране на нов управителен съвет на
ФК; 5. разглеждане на предложението и вземане
на решение за извършване на промени в устава
на ФК; 6. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно независимо
от броя на присъстващите.
5805
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по футбол – Свобода“,
с. Милковица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 17.ІХ.2010 г. в
18 ч. в сградата на стадион „Свобода“ – с. Милко
вица, област Плевен, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на досегашния УС и председател на
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сдружението; 2. освобождаване на КС; 3. избор на
нов УС ; 4. избор на нов КС; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
5781
30. – Управителният съвет на НЧ „Никола
Йонков Вапцаров“, с. Мусомища, община Гоце
Делчев, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, т. 1
от устава на читалищата свиква своите членове
на общо годишно събрание в с. Мусомища на
29.VІІІ.2010 г. в 19 ч. в малката зала на читали
щето при следния дневен ред: 1. приемане отчет
за дейността на управителния съвет за 2009 г.;
2. приемане на финансовия отчет за 2009 г.;
3. освобождаване от отговорност членове на
управителния съвет; 4. приемане оставката на
председателя и избор на нов управителен съвет;
5. приемане на оставки от членове на общото
събрание и приемане на нови членове. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29
от устава на народните читалища общото събра
ние ще се проведе същия ден в 20 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
5641
Боян Николаев Липчев – лик ви дат ор на
сдружение с нестопанска цел „България Норве
гия – Приятели“, Варна, в ликвидация по ф.д.
№ 5286/2007, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на сдру
жението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5842
Иван Стоименов Петков – ликвидатор на СНЦ
„Клуб по ловна стрелба „Стови“, с. Труд, област
Пловдив, в ликвидация по ф. д. № 2350/2007, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
5695
Теодора И лиева Тотова – лик ви датор на
сдружение с нестопанска цел „Регионален цен
тър за социално-икономически изследвания и
насърчаване на устойчивото развитие“, Плевен,
в ликвидация по ф.д. № 366/2004, на основание
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят своите
вземания в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
5696
Поправка. Аграрният университет – Пловдив,
прави поправка в обявлението за конкурс за
асистент по овощарство (ДВ, бр. 51 от 2010 г., стр.
116), като шифърът 04.01.17 да се чете 04.01.15.
5800
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