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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 234
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Антон Николов Дончев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено
значимите му заслуги в областта на културата.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 235
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам генерал-лейтенант Иван
Кирев Добрев от длъжността началник на Сухопътните войски и от военна служба, считано
от 1 септември 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 236
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам генерал-майор Димитър
Неделчев Димитров от длъжността първи заместник-началник на Сухопътните войски и от
военна служба, считано от 1 септември 2010 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 237
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам контраадмирал Симеон Ни
колов Цеков от длъжността заместник-командващ на Съвместното оперативно командване и
от военна служба, считано от 1 септември 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 238
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам генерал-майор Пламен Иванов Студенков от длъжността директор на служба „Военна информация“ и от военна служба,
считано от 1 септември 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 239

УКАЗ № 242

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам бригаден генерал Стефан
Христов Петров от длъжността командир на
24-та вертолетна авиационна база.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам полковник Златко Тонев Златев
на длъжността командир на 24-та вертолетна
авиационна база.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 240
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам генерал-майор Стефан Стефанов
Василев на длъжността началник на Сухопътните войски, считано от 1 септември 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
6616

УКАЗ № 241
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам бригаден генерал Нейко Ненов Ненов на длъжността първи заместникначалник на Сухопътните войски, считано от
1 септември 2010 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
6617

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2009 г. и бр. 30 и 46 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „602“ се заменя с
„635“.
2. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции при провеждането
на държавната политика, като осъществява
административен контрол в министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и
точно изясняване на проверяваните случаи и
предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. подобряване работата на администрацията;
3. превенция и ограничаване на корупцията.
(3) При осъществяване на дейността си
инспекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, отговорност, независимост, обективност, политическа неутралност и
йерархическа подчиненост.
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(4) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, както и
проверки по предложения и сигнали, а също
и по случаи с широк обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена
заповед на министъра.
(5) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва общи, специализирани, тематични, планови, извънпланови и последващи
проверки на структури, дейности и процеси по
осъществяване на административната дейност в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
2. изследва риска от корупция и предлага
мерки за ограничаване на установени уязвими
точки;
3. събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване
на нарушения, възможни прояви на корупция
и неефективна работа на администрацията;
4. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
министерството и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
5. съставя актове за установяване на административни нарушения, когато това е предвидено в закон, при констатирани нарушения
от страна на служителите от министерството и
от второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
6. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работа от служителите на
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
7. може да прави предложения до министъра
за образуване на дисциплинарни производства
при констатирани нарушения на служебните
задължения, както и на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация;
8. осъществява контрол и извършва проверки за установяване конфликт на интереси по
реда, определен в Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси;
9. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
10. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
11. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от министъра.
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(6) Ръководителят на инспектората докладва
на министъра за резултатите от извършените
проверки и прави предложения за отстраняване
на констатираните пропуски и нарушения.
(7) Ръководителят на инспектората представя
всяка година до 1 март на Главния инспекторат
на Министерския съвет отчет за извършените
проверки през предходната година.
(8) При осъществяване на своите функции
служителите на инспектората имат право да
изискват документи, данни, сведения, справки
и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване
на проверките. Служителите в министерството
и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра са длъжни да
оказват пълно съдействие на инспекторите при
осъществяване на функциите им.
(9) Ръководителят на инспектората представя
ежегоден отчет на министъра на финансите за
дейността на инспектората през съответната
година.“
3. В чл. 19:
а) точки 11 и 12 се изменят така:
„11. дирекция „Международно сътрудничество и политика“;
12. дирекция „Икономически анализи и
прогнози“;“
б) създава се т. 18:
„18. дирекция „Инвестиции“.
4. В чл. 25:
а) точки 17 – 23 се изменят така:
„17. осъществява дейностите по между
правителствените кредитни спогодби, по които българската страна е кредитор, в частта
на реализиране на потвърдените вземания,
както и подготвя, договаря и реализира схеми
и специфични механизми за приключване на
остатъчни салда по клирингови, бартерни и
други финансови и платежни споразумения;
18. осъществява координация и методическо
ръководство при разработването на проекти на
нормативни актове в областта на валутно-финансовото законодателство и прилага установения
за страната валутно-финансов режим;
19. анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по споразумения
за реализиране на вземания;
20. удостоверява инвестиции по смисъла на
Валутния закон за целите на Закона за чужден
ците в Република България;
21. води регистрите, предвидени във валутното законодателство на страната и в регламенти
на Европейския съюз;
22. договаря и прилага схеми „дълг срещу
собственост“, суапове и други схеми по външния
дълг на страната;
23. осъществява прилагането на международната схема за сертифициране на търговията с
необработени диаманти, установена в рамките
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на Кимбърлийския процес, и функциите на орган на Европейските общности в съответствие
с регламент на Европейския съюз.“;
б) точки 24 – 29 се отменят.
5. В чл. 30:
а) в основния текст думите „Европейска
политика и външни финанси“ се заменят с
„Международно сътрудничество и политика“;
б) точки 14 – 20 се изменят така:
„14. осъществява редовни консултации, координация и сътрудничество с Международния
валутен фонд и с организациите от групата на
Световната банка в рамките на установените
формати на взаимоотношения на страната с тях;
15. координира и оказва съдействие при
съгласуване на параметрите по техническата,
аналитичната и консултантската помощ по
линия на Международната банка за възстановяване и развитие и Международния валутен
фонд и при представяне на резултатите от нея;
16. осъществява договарянето и цялостната
междуведомствена координация при изпълнението на ангажиментите по структурното
финансиране от Международната банка за
възстановяване и развитие;
17. осъществява координация и мониторинг
по изпълнението на заемния портфейл на Международната банка за възстановяване и развитие
в Република България и оказва методологична
помощ на ведомствата изпълнители;
18. организира и координира уреждането
на дяловите участия на Република България в
организациите от групата на Световната банка
и в Международния валутен фонд;
19. подпомага управителя в организациите
от групата на Световната банка и заместникуправителя в Международния валутен фонд при
изпълнението на функциите им съгласно учредителните договори и във връзка с участието
на страната в работата на тези организации,
в т.ч. при участието им в редовните срещи в
рамките на финансовите институции;
20. координира съгласуването на общата
финансова рамка при участието на Република
България в политиката за развитие, определяне на финансовите схеми и инструменти и
планиране на средствата за официална помощ
за развитие.“
6. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Икономически анализи и
прогнози“:
1. анализира текущото състояние на основни
макроикономически показатели, включително:
а) анализира динамиката на брутния вътрешен продукт и неговите компоненти;
б) извършва анализ на краткосрочните
показатели за икономическа активност – индустриално производство и оборот, търговия,
както и показателите на бизнес и потребителско доверие;
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в) извършва анализ и оценка на състоянието
и динамиката на пазара на труда, неговото регулиране и ефектите от прилаганите политики;
г) анализира състоянието на доходите, потреблението и спестяванията на домакинствата;
д) извършва анализ и оценка за структурата
и изменението на цените;
е) анализира динамиката и проблемите,
свързани с паричното предлагане и търсене,
банковите регулации и ефектите от прилагането
на нормативни актове в тази област;
ж) анализира динамиката на платежния
баланс, външната търговия, международната
инвестиционна позиция и външната задлъжнялост на страната;
з) анализира динамиката и структурата на
капиталови и други финансови потоци към и
от страната, както и динамиката и структурата
на инвестиционния процес в страната;
и) проследява приходите, разходите и финансирането на бюджета, както и състоянието
и динамиката на държавния дълг;
2. разработва прогнози за развитието на
ключови макроикономически показатели, като:
а) изготвя регулярни макроикономически
прогнози, които се използват като рамка за
стратегически документи на правителството
и в комуникацията с международни и други
институции;
б) подготвя макроикономическата рамка на
бюджета и средносрочната фискална рамка;
3. проследява промените във външната среда и оценява влиянието им върху българската
икономика, като:
а) анализира различните варианти на макроикономически политики за постигане на
дългосрочен балансиран икономически растеж;
б) прави оценка на рисковете, свързани с
изпълнението на бюджета и рамката за средносрочно планиране на публичните финанси
и политики, произтичащи от промени във
външната среда или институционалната рамка;
в) анализира и оценява ефекти от промени
в икономическата политика;
4. изгражда и усъвършенства модели за
прогнозиране и анализ на алтернативни сценарии, като:
а) разработва макроиконометрични модели
за анализ и прогнозиране;
б) разработва динамични и статични модели
на общо равновесие за симулации на алтернативни икономически сценарии и политики;
5. извършва теоретични разработки на икономическа тематика;
6. изготвя прегледи и икономически анализи на текущото състояние и перспективите
в развитието на секторите и подсекторите,
предоставящи публични услуги;
7. анализира, оценява ефектите и прави
предложения за промени във фискалната и
социалноосигурителната политика;
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8. оказва аналитична подкрепа при разработването на стратегически и оперативни
документи за развитие на секторите, предоставящи публични услуги, и при осъществяване
на структурните реформи;
9. прилага система от индикатори за измерване на резултатите и ефектите от публичните
политики и програми;
10. изготвя препоръки за промяна в моделите
за финансиране и в развитието на секторите,
предоставящи публични услуги, с оглед оптималното разпределение на ограничените ресурси;
11. изготвя прогнозните обеми, цените и
методиките за остойностяване и за заплащане
на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване;
12. съвместно със заинтересуваните институции извършва оценки на въздействието на
различни политики и програми в публичния
сектор.“
7. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. Дирекция „Инвестиции“:
1. разработва методология за оценка и управление на капиталовите разходи в публичния
сектор;
2. подпомага планирането на бюджетите на
министерствата и ведомствата в капиталовата
им част и процеса на извършване на корекции
по техните бюджети във връзка с изменения в
годишните им капиталови програми;
3. участва в анализа, планирането, подготовката и изпълнението на инвестициите от
национално значение и разработва показатели/
критерии за наблюдение на изпълнението на
такива инвестиционни проекти;
4. извършва оценка на предложенията за
капиталови разходи и за корекции по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити в частта на тези разходи и оценява
резултатите от годишните (многогодишните)
капиталови програми на първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
5. извършва анализ на ефективността, ефикасността, разходите и ползите от изпълнението
на големи инвестиционни проекти в Република
България;
6. поддържа регистър на публичните инвестиции от национално значение, както и за всички
местни и чуждестранни институции и организации, свързани с развитието, изпълнението
и финансирането на програми за инвестиции;
7. осъществява сътрудничество и редовни
консултации с международни финансови и кредитни организации в рамките на установените
формати на взаимоотношенията на страната с
тях и подпомага координацията на външното
финансиране на Република България в подкрепа
на приоритетни инвестиционни проекти;
8. участва в преговори за сключване на двустранни междудържавни и междуправителствени спогодби за насърчаване и взаимна защита
на инвестициите и на договори за получаване,
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предоставяне и гарантиране от държавата на
кредити от международни финансови институции и от правителствени и финансово-кредитни
институции на страни донори за изпълнение на
инвестиционната политика на правителството;
9. координира и администрира структурните
заеми от международни финансови институции,
свързани с националното съфинансиране на
проекти, финансирани от Кохезионния фонд и
Структурните фондове на Европейския съюз;
10. анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по съучастия в
международни финансови институции, както
и по други разходи и вноски, свързани с тези
участия на Република България;
11. оказва институционална подкрепа по
реализиране на инвестиционни проекти в страната със значим обществен интерес в частта
на финансовите условия.“
8. В чл. 33:
а) точка 7 се изменя така:
„7. оценява действието на данъчните нормативни актове, техния ефект върху приходите в
бюджета и влиянието им върху икономическото
развитие на страната;“
б) създава се нова т. 12:
„12. разработва, анализира и предлага данъчни мерки и инструменти за борба с данъчните
измами и отклонението от данъчно облагане;“
в) досегашните т. 12 – 18 стават съответно
т. 13 – 19.
9. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „602“ се заменя с „635“;
б) на ред „Инспекторат“ цифрата „8“ се
заменя с „34“;
в) на ред „Специализирана администрация“
числото „460“ се заменя с „467“;
г) на ред „дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ числото „38“ се заменя с „34“;
д) на ред „дирекция „Национален фонд“
числото „62“ се заменя с „61“;
е) на ред „дирекция „Оперативна програма
„Административен капацитет“ числото „32“ се
заменя с „35“;
ж) ред „дирекция „Европейска политика и
външни финанси“ 34“ се заменя с „дирекция
„Международно сътрудничество и политика“ 32“;
з) ред „дирекция „Икономическо планиране
и анализи“ 45“ се заменя с „дирекция „Икономически анализи и прогнози“ 35“;
и) след ред „дирекция „Икономическо планиране и анализи“ се създава ред „дирекция
„Инвестиции“ 17“;
к) на ред „дирекция „Данъчна политика“
числото „28“ се заменя с „32“.
§ 2. В Устройствения правилник на Агенция
„Митници“, приет с Постановление № 302 на
Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 100 от
2009 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 числото „3370“ се заменя с „3337“;
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б) в ал. 2 числото „664“ се заменя с „643“.
2. В чл. 8 думата „инспекторат“ се заличава.
3. В глава трета раздел ІІІ се отменя.
4. В приложението към чл. 7, ал. 2:
а) в наименованието числото „664“ се заменя с „643“;
б) ред „Инспекторат 21“ се заличава.
§ 3. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на финансите и за
преобразуване и закриване на административни
структури към министъра на финансите (обн.,
ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от
1999 г.; бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87
от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102
от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56,
76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77,
90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г.,
бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90, 100,
101 и 102 от 2009 г. и бр. 2, 34 и 46 от 2010 г.)
в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 се правят
следните изменения:
1. В т. 2 числото „3370“ се заменя с „3337“.
2. В т. 11 числото „7747“ се заменя със „7708“.
Заключителни разпоредби
§ 4. (1) Дейността на инспекторатите на Националната агенция за приходите и на Агенция
„Митници“ преминава към инспектората на
Министерството на финансите, осигурена с 20
щатни бройки, от които 11 от Националната
агенция за приходите и 9 от Агенция „Митници“.
(2) Дейностите по изготвяне на проекти на
процесуални данъчни нормативни актове и по
анализ и разработване на мерки и инструменти
за борба с данъчните измами и отклонението от
данъчно облагане преминават от Националната
агенция за приходите към дирекция „Данъчна
политика“ на Министерството на финансите,
осигурени с 4 щатни бройки.
(3) Правоотношенията със служителите,
осъществяващи функциите по ал. 1 и 2, се
уреждат при условията и по реда на чл. 87а
от Закона за държавния служител и чл. 123 от
Кодекса на труда.
(4) За постигане на определената в § 3, т. 1
и 2 численост на персонала на Националната
агенция за приходите и Агенция „Митници“
правоотношенията със служителите извън случаите по ал. 3 се уреждат от изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите,
съответно от директора на Агенция „Митници“,
при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2
от Закона за държавния служител, съответно
на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6607
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за създаване на ведомствени
военновременни запаси на Министерството
на отбраната, приета с Постановление № 132
на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 55
от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 5, т. 2 думата „нормативи“ се
заменя с „норми“.
§ 2. В чл. 6 думите „се приемат с решение
на Министерския съвет по предложение на
министъра на отбраната“ се заменят със „се
утвърждават от министъра на отбраната по
предложение на началника на отбраната или
ръководителите на структурите на подчинение
на министъра на отбраната“.
§ 3. В чл. 7, ал. 1 думите „от министъра на
отбраната за приемане от Министерския съвет“
се заменят с „от началника на отбраната или
ръководителите на структурите на подчинение
на министъра на отбраната за утвърждаване
от министъра на отбраната“.
§ 4. В чл. 8 думите „На основание на приетите от Министерския съвет“ се заменят с
„Въз основа на утвърдените от министъра на
отбраната“.
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. промяна на номенклатурните списъци и
нормативите за тях;“
б) създават се т. 6 и 7:
„6. при отпаднала потребност и наличие на
свръхнормативен запас;
7. затруднения в текущото финансово или
материално осигуряване на бойната подготовка
на въоръжените сили през годината.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 5 и 7 военновременните запаси се възстановяват в срок до
12 месеца.“
§ 6. Навсякъде в наредбата думите „Генералния щаб на Българската армия“ се заменят
с „отбраната“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6608

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г.

за закриване на Националния медицински
координационен център
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. (1) Закрива Националния медицински
координационен център.
(2) Трудовите правоотношения със служителите от закрития Национален медицински
координационен център се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
(3) Ликвидацията на закрития център да се
извърши от комисия, назначена със заповед на
министъра на здравеопазването, в срок до един
месец от влизането в сила на постановлението. Задачите на ликвидационната комисия се
определят със заповедта за назначаването є.
(4) Разходите по ликвидацията, включително
за обезщетенията по Кодекса на труда, са за
сметка на Министерството на здравеопазването.
(5) Активите, пасивите, архивът, както и
другите права и задължения на закрития Национален медицински координационен център се
поемат от Министерството на здравеопазването.
(6) Неуредените до приключването на
ликвидацията на закрития център задължения
и вземания се поемат от Министерството на
здравеопазването.
Заключителни разпоредби
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и
ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм., бр. 98
от 2009 г. и бр. 27 от 2010 г.) пореден № 14 се
заличава.
§ 3. Постановлението се издава на основание
чл. 22, ал. 1 от Закона за здравето.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6743

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. за закриване на Държавната
агенция за информационни технологии и съ-

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

общения, създаване на Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен
правилник на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“ (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм., бр. 99 от 2009 г. и бр. 15
и 56 от 2010 г.) в приложението към чл. 8, ал. 2
се правят следните изменения:
1. На ред „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ числото „593“ се заменя
с „581“.
2. На ред „Национална многопрофилна
транспортна болница „Цар Борис ІІІ“ числото
„318“ се заменя с „324“.
3. На ред „Многопрофилна транспортна
болница – Пловдив“ числото „154“ се заменя
със „160“.
§ 2. В Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта,
приета с Постановление № 81 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.;
попр., бр. 54 от 2000 г., изм. и доп., бр. 97 от
2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49,
68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и
105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38,
64, 78 и 79 от 2008 г. и бр. 100 от 2009 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 87, ал. 1 т. 9 се отменя.
2. Член 109 се отменя.
§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
приет с Постановление № 69 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 71 от 2002 г., бр. 15 и 82 от 2003 г.,
бр. 53 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 2, 43
и 93 от 2006 г. и бр. 99 от 2009 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 2 числото „593“ се заменя
с „581“.
2. В чл. 11, ал. 2, т. 7 думите „чл. 7, ал. 1 от
Закона за административното обслужване на
физическите и юридическите лица“ се заменят
с „Административнопроцесуалния кодекс“.
3. В чл. 17 се създават т. 30, 31 и 32:
„30. води регистъра по чл. 153в, ал. 1 от
Закона за движението по пътищата;
31. извършва регистрацията за издаване на
удостоверение за извършване на психологически изследвания;
32. осъществява контрол на психологическите
лаборатории.“
4. В чл. 17 т. 21 и 22 се отменят.

С Т Р.
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5. В чл. 18а т. 12 се отменя.
6. Приложението към чл. 10, ал. 2 се изменя така:
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Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Добрич

14

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Кърджали

13

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Кюстендил

14

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Ловеч

14

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Монтана

12

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Пазарджик

15

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Перник

13

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Плевен

14

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Пловдив

30

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Разград

12

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Русе

16

в т.ч.:

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Силистра

11

дирекция „Автомобилни превози и
международна дейност“

26

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Сливен

12

дирекция „Пътни превозни средства и
водачи“

31

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Смолян

12

485

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – София

69

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Стара Загора

15

„Приложение
към чл. 10, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – 581 щатни бройки
Изпълнителен директор

1

Заместник изпълнителен директор

2

Звено „Мониторинг и превенция на
риска“

8

Финансов контрольор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

26

в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
обслужване и финансово-стопански
дейности“
Специализирана администрация

Главна дирекция „Контролна
дейност – ДАИ“

26
542

в т.ч.:
Главен директор

1

отдел „Контрол и статистика“

8

отдел „Административнонаказателна
дейност“

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Търговище

12

9

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Хасково

18

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Шумен

13

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Ямбол

12“

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Благоевград

25

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Бургас

23

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Варна

23

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Велико Търново

Заключителна разпоредба

14

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Видин

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

15

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Враца

13

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ – Габрово

13

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6744

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г.

за изменение на Постановление № 95 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
Устройствен правилник на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието
и храните (ДВ, бр. 41 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „в срок до 2 месеца“ се заменят с „в срок до 4 месеца“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6745

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Българския спортен тотализатор,
приет с Постановление № 163 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 17 и 54 от 2001 г., бр. 9 и 74
от 2002 г., бр. 32, 59 и 89 от 2005 г., бр. 73 от
2009 г. и бр. 16 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 30, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „След края на
отчетната година“ се заличават.
2. В т. 1 след думата „спорта“ се добавя
„след края на отчетната година“.
3. В т. 3 накрая се добавя „след края на
отчетната година“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6746

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г.
за предоставяне на средства от републиканския
бюджет за 2010 г. за финансиране на екологична
програма за управление на водните ресурси,
изпълнявана от Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2010 г. средства
по бюджета на Министерството на околната
среда и водите в размер до 20 000 000 лв. за
финансиране на разходи по изпълнението на
екологична програма за управление на водните
ресурси, изпълнявана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда, съгласно приложение № 1.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят от
централния бюджет за сметка на разчетените
средства по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи – за структурни
реформи и допълнителни фискални мерки“ от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г. чрез бюджета на Министерството на околната среда и водите.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на околната среда и
водите да извърши налагащите се промени
по бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2010 г. по реда на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на околната среда и водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Лиляна Драгиева

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
СПРАВКА ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ОКОЛНА СРЕДА

ДАТА НА
ОТЧЕТЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

ОБЩИНА

1

2

ДОГОВОР

Политика в областта на управлението
на водите
Програма „Оценка, управление и опазване на водните ресурси, справедливото им разпределение
за населението и икономиката на страната и за предотвратяване или намаляване на вредното
въздействие на водите“
Обикновени инвестиционни договори

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ЕТАП И ОТЧЕТ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3

4

5

ОБЩО ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

ЗА ПЛАЩАНЕ СЪС
СРЕДСТВА
ОТ ПМС
(Проект)
6
20 000 000,00

15.07.2009

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

7001

К АН. БФВ – С. РАЗДЕЛНА

ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – АКТ 19

175 178,15

11.11.2009

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

7001

ИЗГРА Ж Д.Н А К А Н.КОЛЕК- ЕТАПНО ИЗПЪЛТОР ЗА БФВ – С. РАЗДЕЛНА НЕНИЕ – АКТ 19

459 162,48

13.07.2009

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

7222

В О Д О С Н А Б Д Я В А Н Е – С . ЕТАПНО ИЗПЪЛСТРАШИМИРОВО
НЕНИЕ – АКТ 19

400 000,00

21.12.2009

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

7751

ВОДОСНАБДЯВАНЕ – С. ЕЗЕ- ЕТАПНО ИЗПЪЛРОВО, 6-И ЕТАП
НЕНИЕ – АКТ 19

344 342,35

03.07.2009

ОБЩИНА БОРОВАН

7502

РЕКОНСТРУКЦИЯ ХРАН. ВО- ЕТАПНО ИЗПЪЛДОПРОВОД – С. НИВЯНИН
НЕНИЕ – АКТ 19

219 997,60

14.07.2009

ОБЩИНА БОРОВАН

7502

РЕКОНСТРУКЦИЯ ХРАН.ВО- ОКОН Ч АТ Е Л НО
ДОПРОВОД – С. НИВЯНИН
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

179 999,40

16.06.2009

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

6786

НОВОПРОЕКТИРАН ГЛ.К АН. ЕТАПНО ИЗПЪЛКЛОН № IV А РШ 10- РШ1
НЕНИЕ – АКТ 19

240 839,20

16.11.2009

ОБЩИНА
ВЕЛИНГРАД

6975

РЕКОНСТР. ВЪТР. ВОДОПР. ОКОН Ч АТ Е Л НО
МРЕЖА – С. ПАШОВО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

100 000,00

22.12.2009

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

7728

ВОДОЕМ – С. НОЖАРЕВО

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

120 131,13

22.12.2009

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

7731

ВОДОЕМ – С. СУХОДОЛ

ОКОН Ч АТ Е Л НО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

85 856,70

29.07.2009

ОБЩИНА ГОРНА
МАЛИНА

7211

РЕ КОНС Т Р. Н А ПОРЕ Н В О - ЕТАПНО ИЗПЪЛДОПР. НА ПС ЗА ВОДОСНАБ. НЕНИЕ – АКТ 19
ГРУПА – Г. МАЛИНА – АПРИЛОВО

100 000,00

02.07.2009

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

7217

ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД ЕТАПНО ИЗПЪЛОТ ПС – С. МЪДРЕЦ ДО РЕ- НЕНИЕ – АКТ 19
ЗЕРВОАР С. ГЛАВАН

263 056,92

02.07.2009

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

7218

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖ А – ЕТАПНО ИЗПЪЛС. ГЛАВАН – С. ПОМОЩНИК НЕНИЕ – АКТ 19

267 723,54

22.07.2009

ОБЩИНА ГЪРМЕН

6994

В ЪН Ш . К А Н . КОЛ . И Ч АС Т ЕТАПНО ИЗПЪЛУ Л И Ч Н А В О Д О П Р. М Р Е - НЕНИЕ – АКТ 19
ЖА – С. ОГНЯНОВО

279 547,84

03.08.2009

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

7220

К АН А ЛИЗАЦИЯ –
НАКОВО

187 977,26

21.12.2009

ОБЩИНА ДОСПАТ

7746

КОРЕК Ц И Я Н А РЕК А ДОСПАТ

04.09.2009

ОБЩИНА К АЛОЯНОВО

7733

ИЗГРА Ж Д А НЕ Н А КОЛЕК- ОКОН Ч АТ Е Л НО
ТОР 1, ЧАСТ 2 УЧАСТЪК – С. ПЛАЩАНЕ – АКТ
ДУВАНЛИЙ
1 5 -И ЗП Ъ Л Н . Ц Е ЛИЯ ДОГ.

С. К АС- ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – АКТ 19
ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – ПРЕКРАТЕН УС 3

378 668,54

500 000,00

БРОЙ 64
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
4

С Т Р. 1 3
5
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25.11.2009

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

7737

ИЗГРАЖД.КАН.В УЧАСТЪКА ЕТАПНО ИЗПЪЛОТ БЛ.32 ДО ПРИСТАНИЩЕ НЕНИЕ – АКТ 19

193 028,27

02.11.2009

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

6771

К АН. И ПРИГА ЖДАНЕ НА
МОД УЛН А ПСОВ – С. СТ УДЕН КЛАДЕНЕЦ

213 990,84

10.08.2009

ОБЩИНА КРУШАРИ

6964

РЕХ А БИЛИТА ЦИ Я Н А Н А- ЕТАПНО ИЗПЪЛПОРЕН ВОДОПР.ОТ ПС КРУ- НЕНИЕ – АКТ 19
ШАРИ

244 178,81

31.07.2009

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

7227

КОРЕКЦИЯ НА ЦИГАНСКО ОКОН Ч АТ Е Л НО
ДЕРЕ – КЪРДЖАЛИ
ПЛАЩАНЕ – АКТ
15-ИЗПЪЛН. ЦЕЛИЯ ДОГ.

698 504,00

31.07.2009

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

7228

ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА ОКОН Ч АТ Е Л НО
Р. АРДА – 2 ЕТАП
ПЛАЩАНЕ – АКТ
15-ИЗПЪЛН. ЦЕЛИЯ ДОГ.

509 090,00

16.07.2009

ОБЩИНА МАРИЦА

7320

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. СТРО- ОКОН Ч АТ Е Л НО
ЕВО
ПЛАЩАНЕ – АКТ
15-ИЗПЪЛН. ЦЕЛИЯ ДОГ.

299 998,82

11.06.2009

ОБ Щ И Н А М И Н Е РА Л Н И
БАНИ

6990

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. СЪР- ЕТАПНО ИЗПЪЛН И Ц А I ЕТА П – ДОП Ъ Л Н. НЕНИЕ – АКТ 19
ВИДОВЕ РАБОТИ

100 000,00

08.07.2009

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

6998

ПСОВ ОБЗОР – БЯЛА КРАЙ- ЕТАПНО ИЗПЪЛБРЕЖЕН ГЛАВЕН КОЛЕКТОР НЕНИЕ – АКТ 19

60 759,12

16.12.2009

ОБЩИНА НОВО СЕЛО

7229

РЕКОНС Т РУ К ЦИ Я Н А ВОДОПРОВОДНА МРЕЖ А – С.
НОВО СЕЛО

17.09.2009

ОБЩИНА ОПАК А

6946

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК ЕТАПНО ИЗПЪЛСЪОРЪЖЕНИЯ И ВОДОПРО- НЕНИЕ – АКТ 19
ВОДИ

257 857,37

25.11.2009

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

6970

ВЪТР. К АН. МРЕЖА ЗА БИ- ЕТАПНО ИЗПЪЛТОВИ ВОДИ ЛЕТОВИЩЕ „СВ. НЕНИЕ – АКТ 19
КОНСТАНТИН“

420 133,30

17.07.2009

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

7546

НАПОРЕН ВОДОПРОВОД – С. ЕТАПНО ИЗПЪЛРАВНИЩЕ
НЕНИЕ – АКТ 19

44 909,96

14.12.2009

ОБЩИНА РАКОВСКИ

6543

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛ. К АН.
КОЛЕКТОРИ

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – АКТ 15

115 260,16

13.08.2009

ОБЩИНА РАКОВСКИ

6821

БИТОВА И ДЪЖДОВНА К АНАЛИЗАЦИЯ – С. СТРЯМА

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – АКТ 15

200 000,00

16.12.2009

ОБЩИНА РАКОВСКИ

7607

БИТОВА И ДЪЖДОВНА К АНАЛИЗАЦИЯ – С. СТРЯМА

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – ПРЕКРАТЕН УС 3

358 761,86

13.07.2009

ОБЩИНА РУЕН

6867

ВОДОСН.ГРУ П А СЕЛ А – С. ЕТАПНО ИЗПЪЛРЕЧИЦА
НЕНИЕ –
АКТ 19

260 386,49

30.06.2009

ОБЩИНА СИМИТЛИ

7151

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. ЖЕ- ЕТАПНО ИЗПЪЛЛЕЗНИЦА
НЕНИЕ –
АКТ 19

123 137,64

10.08.2009

ОБЩИНА СМОЛЯН

6801

ВОДОСНАБ. – С. ФАТОВО,С. ЕТАПНО ИЗПЪЛП-К СЕРАФИМОВО, С. ГАБРИ- НЕНИЕ – АКТ 19
ЦА, ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

97 656,55

30.06.2009

ОБЩИНА СМОЛЯН

6996

Г Р У ПОВ О В ОДО С Н А Б Д Я- ЕТАПНО ИЗПЪЛВАНЕ НА С. СТРАЖ А И С. НЕНИЕ – АКТ 19
ОРЕШЕЦ

100 000,00

11.06.2009

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

6900

К АНАЛИЗАЦИЯ СЕЛО КРУ- ЕТАПНО ИЗПЪЛШЕВЕЦ
НЕНИЕ – АКТ 19

300 000,00

25.09.2009

ОБЩИНА СОПОТ

7214

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. АНЕ- ЕТАПНО ИЗПЪЛВО – КЛОНОВЕ 31,32,33
НЕНИЕ –
АКТ 19

91 016,00

02.11.2009

ОБЩ И Н А С ТА М Б ОЛ И ЙСКИ

6722

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. ТРИ ОКОН Ч АТ Е Л НО
ВОДИЦИ
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

101 274,84

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – АКТ 15

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – ПРЕКРАТЕН УС 3

192 737,41

С Т Р.
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ВЕСТНИК
4

БРОЙ 64

2
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20.05.2009

ОБЩ И Н А С ТА М Б ОЛ И ЙСКИ

6824

К А Н А ЛИЗА Ц ИОНН А МРЕ- ОКОН Ч АТ Е Л НО
ЖА – С. КУРТОВО КОНАРЕ ПЛАЩАНЕ – АКТ
1 5 -И ЗП Ъ Л Н . Ц Е ЛИЯ ДОГ.

5

299 969,90

17.07.2009

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

7162

К АНАЛИЗ. МРЕЖА С ПСОВ – ОКОН Ч АТ Е Л НО
С. МАДЖАРИ
ПЛАЩАНЕ – АКТ
1 5 -И ЗП Ъ Л Н . Ц Е ЛИЯ ДОГ.

300 000,00

17.07.2009

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

7163

К АНАЛИЗ.МРЕЖА – С. ЛЯС- ОКОН Ч АТ Е Л НО
КОВЕЦ
ПЛАЩАНЕ – АКТ
1 5 -И ЗП Ъ Л Н . Ц Е ЛИЯ ДОГ.

400 000,00

21.12.2009

ОБЩИНА СУВОРОВО

7754

К А Н . И В ОДОП Р ОВ ОД Е Н
КЛОН

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – ПРЕКРАТЕН УС 3

150 657,84

21.12.2009

ОБЩИНА СУВОРОВО

7755

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА УЛ.
ЕЛЕН А; УЛ. РОДОПИ; УЛ.
ХАН ОМУРТАГ

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – ПРЕКРАТЕН УС 3

125 396,63

16.07.2009

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

7177

УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОКОН Ч АТ Е Л НО
С. ГРОЗДЕН
ПЛАЩАНЕ – АКТ
15 – ИЗПЪЛН. ЦЕЛИЯ ДОГ.

300 000,00

20.07.2009

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

7225

К АНАЛИЗ.И РЕКОНСТР.ВО- ЕТАПНО ИЗПЪЛДОПРОВОД – С. МАНОЛИЧ НЕНИЕ – АКТ 19

193 093,16

27.08.2009

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

7226

ИЗГР.К АН., ПСОВ И РЕКОН- ОКОН Ч АТ Е Л НО
С Т Р. В ОД . М РЕ Ж А – С . ВЕ - ПЛАЩАНЕ – АКТ
ЛИСЛАВ
15 – ИЗПЪЛН. ЦЕЛИЯ ДОГ.

400 000,00

05.06.2009

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

6985

АКТУАЛИЗАЦИЯ В.В.МРЕЖА ЕТАПНО ИЗПЪЛИ ДОП Ъ Л Н .В ОДОХ В А Щ А- НЕНИЕ – АКТ 19
НЕ – С. АБЛАНИЦА

60 906,81

31.07.2009

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

7150

ДОПЪЛНИТ.ВОДОСН А БД Я- ЕТАПНО ИЗПЪЛВАНЕ НА С. КОПРИВЛЕН
НЕНИЕ – АКТ 19

221 977,78

12.06.2009

ОБЩИНА ХИСАРЯ

6981

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. ПА- ОКОН Ч АТ Е Л НО
НИЧЕРИ
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

196 335,03

03.11.2009

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

6988

ГЛ.КАН.КЛОН 1, ОТВЕЖДАЩ ЕТАПНО ИЗПЪЛОТПАД. ВОДИ ОТ В.З. „Бояна“ НЕНИЕ – АКТ 19

213 345,36

23.04.2010

ОБЩИНА АЙТОС

6620

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. МЪГ- ОКОН Ч АТ Е Л НО
ЛЕН 2 ЕТАП
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

100 000,00

27.01.2010

ОБЩИНА АЙТОС

7714

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. К АРА- ЕТАПНО ИЗПЪЛГЕОРГИЕВО
НЕНИЕ – АКТ 19

74 437,63

14.07.2010

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

6721

В ОДОП Р ОВ ОД Н А М РЕ Ж А ОКОН Ч АТ Е Л НО
КВ.ДОЛНИ ВОДЕН
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

15 364,34

14.07.2010

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

6841

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗ.- ОКОН Ч АТ Е Л НО
Г Л . КОЛ Е К Т ОР І І-І І Е ТА П
ПЛАЩАНЕ –
КВ.РАКОВИЦА
АКТ 15

86 004,14

02.07.2010

ОБЩИНА БЯЛА

5479

ГЛ.КОЛ ЕК ТОР 7 К В.БЯ Л А- ОКОН Ч АТ Е Л НО
ИЗТОК
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

68 769,31

25.01.2010

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

6664

К А Н А Л ИЗ А Ц И Я П Р О ФИ Л ОКОН Ч АТ Е Л НО
163 И ПРОФИЛ 87Б УЛ. Л.
ПЛАЩАНЕ –
К АРАВЕЛОВ
АКТ 16

104 719,62

28.01.2010

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

7501

РЕКОНС Т РУ К Ц И Я Н А СЕЛИЩНА ВОДОПР. МРЕЖА С.
ПОПИЦА

12.04.2010

ОБЩИНА ВАРНА

6979

О Т В Е Ж Д А Щ К О Л Е К Т О Р ЕТАПНО ИЗПЪЛМЕЖДУ БУНА 109 И ЯХТЕ- НЕНИЕ – АКТ 19
НОТО ПРИСТАНИЩЕ, ПОД
ОБЕК Т: ПОД М Я Н А ВОДО ПРОВОД

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

6

86 714,82

424 665,30

БРОЙ 64
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25.06.2010

ОБЩИНА ВАРНА

6979

О Т В Е Ж Д А Щ К О Л Е К Т О Р ЕТАПНО ИЗПЪЛМЕЖДУ БУНА 109 И ЯХТЕ- НЕНИЕ – АКТ 19
НОТО ПРИСТА НИЩЕ, ПОДОБЕКТ: ПОДМЯНА ВОДОПРОВОД

280 827,54

25.06.2010

ОБЩИНА ВАРНА

7702

О Т В Е Ж Д А Щ К О Л Е К Т О Р ЕТАПНО ИЗПЪЛМЕЖДУ БУНА 109 И ЯХТЕ- НЕНИЕ – АКТ 19
НОТО ПРИСТАНИЩЕ, ПОД
ОБЕКТ: ТЛАСК АТЕЛ 2

234 778,46

30.06.2010

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

6887

К А Н . К В.З А НОЖ Е Н Е – Г Л . ОКОН Ч АТ Е Л НО
КОЛ.1 ОТ ПРЕЛИВНИК 2 ДО ПЛАЩАНЕ – РАЗОК 530
РЕШ. ЗА ПОЛЗВ.

59 870,35

06.07.2010

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

6734

КАНАЛИЗ.КВ.ЗАНОЖЕНЕ ГЛ. ОКОН Ч АТ Е Л НО
КОЛЕКТОР ОТ ПРЕЛИВНИК 2 ПЛАЩАНЕ – РАЗДО ОК 530 ГР. ВЪРШЕЦ
РЕШЕНИЕ ЗА
ПОЛЗВАНЕ

60 402,01

23.02.2010

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

7211

РЕ КОНС Т Р. Н А ПОРЕ Н В О - ОКОН Ч АТ Е Л НО
ДОПР. НА ПС ЗА ВОДОСНАБ.
ПЛАЩАНЕ –
ГРУПА Г. МАЛИНА – АПРИАКТ 15
ЛОВО

83 956,37

03.06.2010

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

6987

ПОЧИСТВАНЕ И КОРЕКЦ ИЯ ОКОН Ч АТ Е Л НО
НА Р. МАРЕВО, С. КОРНИЦА
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

100 000,00

22.01.2010

ОБЩИНА ГУРКОВО

7369

О Т В ОД Н Я В А Н Е Н А К В.
47,48,49,50 С.ПАНИЧЕРЕВО

101 275,00

21.01.2010

ОБЩИНА ДЕВИН

7749

К А Н . И В О Д О П Р. П О ЕТАПНО ИЗПЪЛУЛ.ПИОНЕРСК А В КВ. НАНЕНИЕ –
СТАН
АКТ 19

100 000,00

08.03.2010

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

7707

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА МАХАЛИ С. МИШЕВСКО И С.
ПАПРАТ

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
ПРЕКРАТЕН
УС 3

200 000,00

08.03.2010

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

7756

И ЗГ РА Ж Д А Н Е И РЕ КОН СТРУКЦИЯ НА ВОДОПР.МРЕЖА – ГР. ДЖЕБЕЛ – ЦЕНТР.
ЧАСТ

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
ПРЕКРАТЕН УС
3 – АКТ 15

200 000,00

12.04.2010

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

7757

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О В ОД О СН А БД ЯВА НЕ ОТ РЕЧНО В ОДОХ В А Щ А Н Е О Т
Р.К АЗАЦИТЕ

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
ПРЕКРАТЕН
УС 3

125 024,70

01.07.2010

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6637

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА ПОК
И ДЕРЕ И ПРЕДП АЗВА НЕ
Н А СПОР Т ЕН КОМ П Л ЕКС
„МАГЕ“ ОТ Р. МАРИЦА

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

92 183,99

25.02.2010

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

7802

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ КОЗ- ЕТАПНО ИЗПЪЛЛОДУЙ
НЕНИЕ – АКТ 19

48 031,20

17.06.2010

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

7737

И Г РА Ж Д А Н Е Н А К А Н . В ЕТАПНО ИЗПЪЛУ Ч.ОТ Б Л. 32 ДО П РИС ТА- НЕНИЕ – АКТ 19
НИЩЕ ПО УЛ. ХР. БОТЕВ И
УЛ.РАДЕЦКИ

137 917,73

19.07.2010

ОБЩИНА КОТЕЛ

6538

РЕКОНСТУКЦИА НА ВВ МРЕ- ЕТАПНО ИЗПЪЛЖА ПО УЛ. ИЗВОРСК А – ГР. НЕНИЕ – АКТ 19
КОТЕЛ

151 928,18

12.04.2010

ОБЩИНА КУБРАТ

6945

КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА С. МЪДРЕВО

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

84 785,29

26.02.2010

ОБЩИНА КУБРАТ

7709

КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА С. МЪДРЕВО

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
КОНСТ. ПРОТОКОЛ

235 192,75

12.02.2010

ОБЩИНА КУБРАТ

7710

Р Е К О Н С Т Р. И П О Д М Я Н А ЕТАПНО ИЗПЪЛН А ВОДОП Р. М РЕ Ж А – С.
НЕНИЕ –
МЪДРЕВО
АКТ 19

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
ПРЕКРАТЕН
УС 3

250 221,00

С Т Р.
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08.03.2010

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

7773

ВОДОСНАБ.ГРУПА ЖИНЗИФОВО 2 ЕТАП

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
ПРЕКРАТЕН
УС 3

15.06.2010

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

6356

ВОДОСН А БД ЯВА НЕ Н А С. ОКОН Ч АТ Е Л НО
ПЪДАРЦИ
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 16

25.01.2010

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

7735

ИЗГРАЖДАНЕ НА К АН.ПРОФИЛИ – 3 ЕТАП

04.05.2010

ОБЩИНА „МАРИЦА“

7212

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. К А- ЕТАПНО ИЗПЪЛЛЕКОВЕЦ
НЕНИЕ – АКТ 19

237 934,27

23.02.2010

ОБЩИНА „МАРИЦА“

7213

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. КОСТИЕВО – ГЛ. КОЛ.ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
ПРЕКРАТЕН
УС 3

300 000,00

11.01.2010

ОБЩИНА „МАРИЦА“

7219

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. ВОЙСИЛ

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
ПРЕКРАТЕН
УС 3

341 974,51

15.06.2010

ОБ Щ И Н А М И Н Е РА Л Н И
БАНИ

6377

КАНАЛИЗАЦИЯ НА С. ГОРНО
СИРАКОВО

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

40 000,00

12.04.2010

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

6796

РЕКОНС Т РУ К ЦИ Я Н А ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ВЪРЛИНО

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

79 958,08

22.01.2010

ОБЩИНА ОРЯХОВО

7210

К А Н А Л ИЗА Ц И Я Н А РОМСКИЯ КВАРТАЛ ЗОНА ЮГ

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
ПРЕКРАТЕН
УС 3

90 156,03

18.02.2010

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

6615

В О Д О С Н А Б Д Я В А Н Е Н А ОКОН Ч АТ Е Л НО
С.ПОИБРЕНЕ ОТ С.ОБОРИЩЕ
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

20.01.2010

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

6916

К АН. С ПС С.КЛЮЧ

03.02.2010

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

6932

03.02.2010

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

05.01.2010

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
ПРЕКРАТЕН
УС 3

6
300 000,00

58 669,35

113 737,44

79 665,73

ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – АКТ 19

131 143,42

НАПОРЕН ВОДОПРОВОД С.
РАВНИЩЕ

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

69 979,06

7546

НАПОРЕН ВОДОПРОВОД С.
РАВНИЩЕ

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

61 227,49

ОБЩИНА РАКОВСКИ

7608

Г Л А В Н И К А Н . КО Л Е К Т О РИ – МРЕЖ А 1 И 2 С. БЕЛОЗЕМ

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
ПРЕКРАТЕН
УС 3

117 293,28

12.04.2010

ОБЩИНА „РОДОПИ“

6636

КАНАЛИЗАЦИЯ НА С.ЗЛАТИ
ТРАП – ГЛ.К АН.КОЛЕКТОР

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

117 275,69

23.02.2010

ОБЩИНА „РОДОПИ“

6889

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. КРУ- ЕТАПНО ИЗПЪЛМОВО – ГЛ. КОЛ. 2
НЕНИЕ – АКТ 19

09.02.2010

ОБЩИНА САДОВО

7221

ИЗГРАЖДАНЕ НА К АН. – С.
БОЛЯРЦИ – СГРАДНИ К АН.
ОТКЛОНЕНИЯ – 121 БР.

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

99 680,66

10.06.2010

ОБЩИНА СИЛИСТРА

6547

ИЗГРАЖД.НА КАН.КЛОНОВЕ
ПО УЛИЦИ С.КАЛИПЕТРОВО

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
КОНСТ. ПРОТОКОЛ

23 100,12

10.02.2010

ОБЩИНА СИТОВО

7494

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД – С. ДОБРОТИЦА

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

68 844,39

25.02.2010

ОБЩИНА СМОЛЯН

7865

В Ъ З С Т. Н А П Р О П А Д Н А Л ЕТАПНО ИЗПЪЛУЧАСТЪК ГЛ. КОЛ. С. ДОЛ- НЕНИЕ – АКТ 19
НО ВЛАХОВО

250 000,00

16.04.2010

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

6868

УЛИЧНА ВОДОПР. МРЕЖА С. ЕТАПНО ИЗПЪЛКРУШЕВЕЦ
НЕНИЕ –
АКТ 19

200 000,00

207 154,63
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17.03.2010

ОБЩИНА СОПОТ

7214

К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. АНЕВО КЛОН 31,32 И 33

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

47 754,00

01.06.2010

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

6708

РЕМОНТ НА ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. ДОБРИ ЛАКИ

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – АКТ 15

79 087,36

16.07.2010

ОБЩИНА ХИСАРЯ

7705

БИТОВА И ДЪЖДОВНА К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. СТАРОСЕЛ

ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – АКТ 19,
АКТ 10 И АКТ 15

202 989,14

16.07.2010

ОБЩИНА ХИСАРЯ

7704

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯПЛАЩАНЕ –
НА НА ВОДОПРОВ. МРЕЖА АКТ 15/ ПРЕКРАНА С. СТАРОСЕЛ
ТЕН УС 3

266 085,63

16.07.2010

ОБЩИНА ХИСАРЯ

6963

БИТОВА И ДЪЖДОВНА К АНАЛИЗАЦИЯ НА С. СТАРОСЕЛ

222 278,94

08.03.2010

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

6988

ГЛ. КАН. КЛОН 1, ОТВЕЖДАЩ ЕТАПНО ИЗПЪЛОТПАД. ВОДИ ОТ В.З. „Бояна“ НЕНИЕ – АКТ 19

166 979,29

10.06.2010

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

6988

ГЛ.К АН.КЛОН 1,ОТВЕЖДАЩ
ОТПАД. ВОДИ ОТ В.З. „Бояна“

173 116,70

02.07.2010

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

7888

К АН.И ВОДОСНАБ. КВ. ГО- ЕТАПНО ИЗПЪЛРУБЛЯНЕ ПО УЛ. ОСВОБОЖНЕНИЕ –
Д ЕН И Е, ул. Ц ВЕТ Н А Г РААКТ 19
ДИНА

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
КОНСТ. ПРОТОКОЛ

ОКОНЧАТЕЛНО
ПЛАЩАНЕ –
АКТ 15

6

200 000,00

6747

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г.
за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
правосъдието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави допълнителни бюджетни кредити
от централния бюджет за 2010 г. в размер
1 950 930 лв., необходими за държавните такси
по исковете, които следва да се предявят с цел
уреждане на последиците от развалянето на
предварителен договор № 93-00-304/29.12.2008 г.
за покупко-продажба на имот в полза на държавата за нуждите на Агенцията по вписванията, сключен с дружествата „ИНП“ – ЕООД,
и „ГКП 2007“ – ЕООД.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят поетапно в зависимост от развитието на делото
пред съответните съдебни инстанции.
Чл. 2. Бюджетните кредити по чл. 1 да се
осигурят за сметка на резерва за непредвидени
и неотложни разходи – за структурни реформи
и допълнителни фискални мерки, по чл. 1,
ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2010 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 11, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Лиляна Драгиева
6748

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
отбраната за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2010 г.
по бюджета на Министерството на отбраната
средства в размер до 256 845 175 лв. за финансиране на дължими плащания по международни договори за изпълнение на проекти за
модернизация на въоръжените сили.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
резерва за непредвидени и неотложни разходи
в частта за структурни реформи и допълнител-
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ни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 4.1 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на отбраната да извършва
текущо промени между централния бюджет и
бюджета на Министерството на отбраната за
2010 г. на базата на действително извършените плащания по международните договори до
размера по чл. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Лиляна Драгиева
6749

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката по линия на българската
помощ за развитие за финансиране на оздравителен лагер за 50 души (деца и техните ръководители) от Украйна, засегнати от аварията
в Чернобил
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Дава съгласие 50 души (деца и техните ръководители), засегнати от аварията в
Чернобилската АЕЦ, да бъдат приети в Република България и да проведат десетдневен
оздравителен лагер в периода 15 – 24 август
2010 г. в Балчик.
Чл. 2. Министърът на финансите да предостави допълнителни средства в размер 14 900 лв.
от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на
Министерството на образованието, младежта и
науката за финансиране на оздравителния лагер.
Чл. 3. Средствата по чл. 2 да се осигурят
за сметка на предвидените в централния бюджет за 2010 г. средства за официална помощ
за развитие.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министeрството на образованието, младежта
и науката за 2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.

ВЕСТНИК
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Чл. 5. Министерството на образованието,
младежта и науката осъществява контрол за
законосъобразното изразходване на средствата.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието, младежта и науката и на министъра на финансите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Лиляна Драгиева
6750

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджетите на Министерството на
вътрешните работи, на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Държавната комисия
по сигурността на информацията за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
осигури от централния бюджет допълнителни
бюджетни кредити в общ размер до 8 201 500 лв.,
разпределени на ведомствата и за дейностите,
както следва:
1. на Министерството на вътрешните работи – до 1 470 200 лв. за преместване на централен хранителен склад от сградата на бул.
Черни връх 45;
2. на Държавна агенция „Национална сигурност“ – до 4 065 000 лв. за ремонт на сградния
фонд, закупуване на техника, изграждане на
системи за сигурност и за пожарогасене на
архивохранилища и сървърни помещения в
сградата на бул. Черни връх 45;
3. на Държавната комисия по сигурността
на информацията – до 2 666 300 лв. за доизграждане на комуникационно-информационната
система, обзавеждане и оборудване в сградата
на бул. Цариградско шосе – 7-и километър.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигуряват чрез
преструктуриране на разходи по централния
бюджет за 2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити по чл. 1 да извърши текущо компенсирани промени между централния
бюджет и бюджетите на Министерството на
вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавната комисия
по сигурността на информацията за 2010 г. на
базата на действително извършените разходи
до размера по чл. 1, ал. 1.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, министъра на вътрешните работи, председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“ и
на председателя на Държавната комисия по
сигурността на информацията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Лиляна Драгиева
6751

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г.

за изменение на Наредбата за условията и
реда за събиране на таксите за ползване на
пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения
по републиканските пътища и за специално
ползване на републиканските пътища или на
части от тях, приета с Постановление № 160
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 79 от 2008 г. и бр. 93
от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 9, ал. 2 думите „левове, евро или
щатски долари“ се заменят с „левове или евро“.
§ 2. В чл. 46, ал. 2 думите „щатски долари
или в“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила един месец
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Лиляна Драгиева

6752

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2010 г.
допълнителни бюджетни кредити в размер

ВЕСТНИК
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2 млн. лв. по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2010 г. за текущи разходи и
за изпълнение на международни договорености.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходи по централния
бюджет за 2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши необходимите съгласно чл. 1 промени по
съответните бюджети за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на директора на Националната разузнавателна служба.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Лиляна Драгиева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
ОТ 10 АВГУСТ 2010 Г.

за определяне на механизма за верифициране
на разходите и изплащане на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Бенефициентите са отговорни за
качественото изпълнение на одобрените проекти, съфинансирани от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в
съответствие с условията на сключените договори/издадените заповеди за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ и приложимото
национално и европейско законодателство за
изпълнение на оперативните програми.
Чл. 2. Управляващият орган/Междинното
звено извършва авансови, междинно/междинни
и окончателни плащания към бенефициента.
Чл. 3. (1) Авансовите плащания се извършват
в срок 10 работни дни от датата на подаване
от бенефициента до Управляващия орган/Междинното звено на искане за авансово плащане,
придружено с всички изискуеми документи,
необходими за извършване на авансово плащане, когато такива са предвидени в договора/
заповедта за предоставяне на безвъзмездна
помощ, при изпълнение на изискванията на
чл. 5, ал. 1.
(2) Междинните и окончателните плащания
се извършват след верифициране от страна на
Управляващия орган/Междинното звено на
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извършените разходи въз основа на подадени от
бенефициента искания за плащане, придружени
с междинни/окончателни доклади, подадени
въз основа на образци, одобрени от Управляващия орган/Междинното звено, към които са
приложени копия на всички документи, които
доказват изпълнението на дейностите, копия на
всички разходооправдателни документи, както и
копия на документите, доказващи извършените
плащания, както и всички изискуеми документи,
необходими за извършване на междинни и окончателни плащания, предвидени в изискванията
на Управляващия орган/Междинното звено.
(3) Управляващият орган/Междинното
звено верифицира разходите, като разглежда
и се произнася по всички отчети и документи,
представляващи основание за плащане, в срок
40 работни дни от датата на тяхното получаване,
като уведомява за това писмено бенефициента.
Чл. 4. (1) Управляващият орган/Междинното
звено може да спре срока за произнасяне по
дадено искане за плащане/доклад, като уведоми
писмено бенефициента, че искането/докладът
не може да бъде одобрено и са необходими
разяснения, корекции и/или допълнителна
информация. След получаване на изисканите
разяснения срокът за произнасяне по искането/
доклада продължава да тече от деня, следващ
деня, на който е получена изисканата информация.
(2) В случаите, когато се извършват допълнителни проверки (включително проверки
на място), при които от бенефициента не се
изискват допълнителни разяснения, корекции
или допълнителна информация, срокът за преглед и одобрение на искането/доклада спира
да тече до приключване на проверката, но за
не повече от 10 работни дни, за което Управляващият орган/Междинното звено уведомява
писмено бенефициента. Посочените срокове
обвързват проверките, когато те се осъществяват от Управляващия орган/Междинното
звено. В случай че за вземането на решение
от страна на Управляващия орган/Междинното
звено е необходимо становище от друг орган,
срокът за вземане на решение се удължава с
нормативно определения срок за издаване на
съответния документ.
(3) При случаи на установени нередности
или данни за такива Управляващият орган/
Междинното звено има право да спре плащанията до изясняване на обстоятелствата,
свързани с нередността, за което уведомява
бенефициента писмено.
Чл. 5. (1) Междинните и окончателните плащания към бенефициентите се извършват в срок
10 работни дни след одобряване/верифициране
на документите/разходите от Управляващия
орган/Междинното звено при наличие на разполагаем лимит или след залагане на лимит
по десеторазредния код/банковата сметка на
Управляващия орган от страна на дирекция
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„Национален фонд“ на Министерството на
финансите, наричана по-нататък „дирекция
„Национален фонд“. Бенефициенти, за които е
присвоен отделен десеторазреден код, срокът
започва да тече от датата на регистриране
на платежното нареждане в Системата за
електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).
При одобряване на сума за плащане, различна
от предявената от бенефициента, срокът за
плащане започва да тече от представянето на
ново искане от бенефициента, съответстващо
на одобрената за плащане сума.
(2) Сроковете за извършване на плащанията изтичат в деня на нареждането на сумата
от банковата сметка на Управляващия орган/
Междинното звено по банковата сметка/десеторазредния код на бенефициента.
(3) Дирекция „Национален фонд“ залага
лимит за извършване на плащанията по ал. 1
в съответствие с указания, утвърдени от министъра на финансите.
Чл. 6. След изтичането на срока по чл. 5,
ал. 1 и в случай че забавянето е по вина на
Управляващия орган/Междинното звено, бенефициентът има право да предяви иск за изплащане на обезщетение за забавено плащане
в размер на законната лихва за периода на
просрочието.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
и в съответствие с чл. 58 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
§ 2. Постановлението не се прилага за
проекти, финансирани по двустранните програми за трансгранично сътрудничество за
периода 2007 – 2013 г. България – Гърция,
България – Румъния, България – Турция, България – бивша Югославска република Македония,
България – Сърбия; по Съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013 г.“; по Оперативната
програма за транснационално сътрудничество в
Югоизточна Европа; по Оперативната програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ
IVC; по Оперативната програма „ИНТЕРАКТ
2007 – 2013 – добро управление за програмите за
териториално сътрудничество“; по Оперативна
програма „ЕСПОН 2013 – Европейска мрежа
за наблюдение на териториалното развитие и
сближаване“ и по Оперативна програма УРБАКТ
ІІ „Мрежа за градско развитие“.
§ 3. Постановлението се прилага за договори
за безвъзмездна финансова помощ и заповеди
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, сключени/издадени след влизането
му в сила.
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§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, министъра на
финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра на
труда и социалната политика, министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министъра на околната среда
и водите и на министъра на образованието,
младежта и науката.
§ 5. В § 10 от заключителните разпоредби
на Постановление № 70 на Министерския съвет
от 2010 г. за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз след думите
„Държавен вестник“ се добавя „с изключение
на чл. 10, ал. 2, която влиза в сила от 5 октомври 2009 г.“.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Лиляна Драгиева
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 34
от 3 август 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Неонатология“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Неонатология“ съгласно
приложението.
(2) С медицинския стандарт се определят:
1. основните характеристики на клиничната
медицинска специалност „Неонатология“;
2. изискванията към лечебните заведения
за осъществяване на клиничната медицинска
специалност „Неонатология“;
3. нива на компететност на клиниките и
отделенията, осъществяващи дейност по специалността „Неонатология“;
4. изискванията към професионалната дейност на медицинските специалисти;
5. изисквания към неонаталния транспорт;
6. показатели за диагностично-лечебната
дейност в специалността „Неонатология“;
7. специфични права и задължения на пациентите и медицинския персонал в неонатологичните отделения.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите на
управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

от лечебните заведения, не могат да съдържат
разпоредби, които определят по-ниско качество
на осъществяваната дейност по неонатология от
установеното с изискванията на тази наредба.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 80
от Закона за здравето.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
ПО НЕОНАТОЛОГИЯ
Раздел I
Основна характеристика на клиничната медицинска специалност „Неонатология“
1. Дефиниция, основни цели и задачи на клиничната медицинска специалност
1.1. Неонатологията е клинична специалност,
чийто обект са новородените деца. Основна цел
на тази клинична специалност е осигуряване на
оптимална послеродова адаптация на новородените
деца и адекватно лечение на всички патологични
състояния в неонаталния период (от момента на
раждането до 28-ия пълен ден след раждането).
1.2. Основни задачи са: наблюдение и грижи
за здравите новородени деца, адекватна кардиопулмонална адаптация на новородените деца,
своевременна и оптимална по качества кардиопулмонална ресусцитация на рисковите новородени деца, продължително лечение и наблюдение
на недоносените новородени деца с ниско и
изключително ниско тегло при раждането, ранна
и висококвалифицирана диагностика на всички
основни нозологични категории, осигуряване
на високотехнологично комплексно интензивно
лечение, адекватно специфично терапевтично
поведение, проследяване ефекта от приложеното
лечение, ефективна профилактика и оценка на
степента на късните последици, определяне на
високорисковите пациенти по отношение на късни
увреждания и осъществяване на тяхното продължително наблюдение и лечение в сътрудничество
с други клинични педиатрични специалности.
1.3. Основните пациентни групи, обект на клиничната специалност неонатология, са следните:
1.3.1. Здрави новородени деца, родени по нормален механизъм.
1.3.2. Здрави новородени деца, родени чрез
оперативно родоразрешение.
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1.3.3. Новородени деца със забавена кардиопулмонална адаптация.
1.3.4. Новородени деца от рискова и патологична бременност.
1.3.5. Новородени деца с различна по тежест
перинатална асфиксия.
1.3.6. Недоносени новородени деца.
1.3.7. Новородени деца с вътреутробно изоставане в растежа.
1.3.8. Новородени деца със заболявания на
дихателната система.
1.3.9. Новородени деца със заболявания на
сърдечно-съдовата система.
1.3.10. Новородени деца със заболявания на
гастроинтестиналната система.
1.3.11. Новородени деца със заболявания на
бъбреците и пикочните пътища.
1.3.12. Новородени деца със заболявания на
ЦНС и периферната нервна система.
1.3.13. Новородени деца с вродени заболявания:
нарушения на обмяната на веществата, хромозомни
болести, ендокринни заболявания и др.
1.3.14. Новородени деца с жълтеница.
1.3.15. Новородени деца с хематологични заболявания.
1.3.16. Новородени деца с вродени аномалии.
1.3.17. Новородени деца с хирургични заболявания, подлежащи на оперативна интервенция в
неонаталния период.
1.4. Критерии за живородено дете и основни
групи, определени съобразно теглото при раждане
и гестационната възраст.
1.4.1. Живородено дете е новороденото, което
проявява признаци на живот (дишане, сърцебиене,
движения на волевата мускулатура и/или пулсации
на пъпната връв, т. е. наличие на кръвна циркулация). При липса на тези признаци плодът се
означава като мъртъв.
1.4.2. Плодът се определя като потенциално
жизнеспособен, ако отговаря на следните критерии:
1.4.2.1. Телесна маса при раждането 600 и
повече грама и/или гестационна възраст пълни
22 или повече седмици независимо дали е роден
жив, или мъртъв.
1.4.2.2. Телесна маса при раждането под 600 г
и гестационна възраст под 22 пълни седмици, ако
е роден жив и е живял поне три денонощия.
1.4.3. Доносено новородено дете е роденото
при срок на бременността 37 пълни гестационни седмици до по-малко от 42 пълни седмици
(259 – 293 дни).
1.4.4. Недоносено новородено дете е роденото
при срок на бременността, по-малък от 37 пълни
гестационни седмици (по-малко от 259 дни).
1.4.5. Преносено новородено дете е роденото
при срок на бременността 42 пълни гестационни
седмици или повече (294 дни или повече).
1.4.6. Новородени деца с ниско тегло – тегло
при раждането, по-ниско от 2500 г (до и включително 2499 г).
1.4.7. Новородени деца с много ниско тегло
при раждане – тегло, по-ниско от 1500 г (до и
вкл. 1499 г).
1.4.8. Новородени деца с изключително ниско
тегло при раждане – тегло, по-ниско от 1000 г
(до и вкл. 999 г).
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1.4.9. Новородени деца с тегло, ниско за гестационната им възраст – теглото при раждане е
под 10 персентил или повече от две стандартни
отклонения под средното тегло за съответната
гестационна възраст.
2. Основни елементи на диагностично-лечебния
процес
2.1 Оценка на физиологичните вътреутробни
процеси (от интраутеринното развитие до раждането на детето) и на перинаталните фактори,
имащи потенциално и реално въздействие върху
състоянието на новороденото дете.
2.2. Определяне на перинаталния риск, участие
на неонатолога (педиатъра) при вземане на решение за мястото (вид клинично звено), методите
на родоразрешение и адекватна подготовка за
начални диагностични и терапевтични действия.
2.3. Оценка на неонаталната физиология:
специфика на адаптацията на новороденото към
екстраутеринния начин на живот, клинична изява
на нарушената кардио-пулмонална адаптация и
методи за терапевтично повлияване.
2.4. Оценка на неонаталната патофизиология:
съвкупност от патологични процеси, възникващи
в резултат на различни екзогенни и ендогенни
фактори, действащи както по време на вътреутробното развитие, така и в постнаталния период. Те
обуславят и наличието на специфични патологични
състояния, повечето от които се наблюдават само
в периода на новороденото и обуславят характеристиката на неонатологията като обособена част
от педиатрията.
2.5. Нозологична категоризация.
2.6. Определяне на специфичните диагностични
и терапевтични методи съобразно нозологичната
категоризация.
2.7. Изработване на протоколи със стандартизирани указания за диагностичните стъпки и
алгоритъма на лечение за най-честите патологични
състояния в неонаталния период.
2.8. Познаване и прилагане на общите принципи
за комплексна интензивна терапия на новородените деца.
2.9. Оценка на риска за влиянието на неонаталната заболеваемост върху развитието на късни
последици и усложнения, както и дефиниране на
рисковите групи, подлежащи на ранно и продължително наблюдение.
3. Основни медицински дейности в неонатологията
Медицинските дейности в неонатологията се
осъществяват в извънболнични и болнични лечебни заведения от правоспособни лица и чрез
извършване на медицински дейности.
3.1. Диагностично-лечебни дейности:
3.1.1. Специализирани диагностично-лечебни
дейности:
3.1.1.1. Оценка на състоянието на новороденото дете след раждането, определяне на оценката
по Апгар, определяне на гестационна възраст по
морфологични критерии. Клиничен соматичен и
неврологичен статус на новородено дете.
3.1.1.2. Кардио-пулмонална ресусцитация на
новороденото дете, включваща аспирация на
назофаринкса и трахеята, обдишване с неона-
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тален балон и маска, приложение на кислород,
ендотрахеална интубация, катетеризация на пъпни
съдове и приложение на медикаменти през пъпна вена, приложение на катехоламини и други
медикаменти интравенозно или интратрахеално,
индиректен сърдечен масаж. При наличие на
показания извършване на торакоцентеза и абдоминална парацентеза.
3.1.1.3. Инфузионно лечение, интравенозно приложение на разтвори и медикаменти, включително
антибиотици, допълващо парентерално хранене.
3.1.1.4. Вливане на биологични продукти: кръв
и кръвни съставки.
3.1.1.5. Осигуряване на периферен венозен
достъп и поставяне на централен венозен катетър
през пъпна вена.
3.1.1.6. Приложение на кислородотерапия чрез
назален катетър, кислородна маска, кислородна
палатка, орофарингеална тръба.
3.1.1.7. Приложение на постоянно положително
налягане в дихателните пътища чрез система за
назален CPAP.
3.1.1.8. Приложение на конвенционална изкуствена вентилация – циклирана по време и
ограничена по налягане.
3.1.1.9. Мониториране на основни жизнени
показатели – дихателна честота, сърдечна честота,
артериално налягане, транскутанна кислородна
сатурация.
3.1.1.10. Мониториране и баланс на вливаните
течности.
3.1.1.11. Интерпретация на резултати от хематологични, биохимични и образни изследвания.
3.1.2. Високоспециализирани диагностичнолечебни дейности, извършвани от специалисти
неонатолози:
3.1.2.1. Ултразвуково изследване на ЦНС,
включително доплерова диагностика.
3.1.2.2. Мониториране на централно венозно
налягане.
3.1.2.3. Мониториране на нутритивен баланс.
3.1.2.4. Церебрално функционално мониториране чрез амплитудно интегрирана електроенцефалография.
3.1.2.5. Поставяне на централен венозен катетър
през периферни венозни съдове.
3.1.2.6. Провеждане на тотално парентерално
хранене.
3.1.2.7. Продължително венозно приложение
на вазоактивни медикаменти.
3.1.2.8. Провеждане на специализирани методи на изкуствена вентилация: синхронизирана, с
гарантиран обем, високочестотна вентилация с
осцилации.
3.1.2.9. Лечение на персистираща белодробна
артериална хипертония с медикаменти и инхалаторно приложение на азотен окис.
3.1.2.10. Продължителна изкуствена вентилация
и комплексно интензивно лечение на новородени
деца с изключително ниско тегло при раждането.
3.1.2.11. Невропротективно лечение чрез контролирана церебрална хипотермия.
3.1.2.12. Скринингово изследване на слуха на
новородените деца чрез отоакустични емисии.
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3.1.3. Високоспециализирани диагностично-лечебни дейности, извършвани от специалисти със
съответна квалификация:
3.1.3.1. Ултразвуково изследване на коремни
органи, включително доплерова диагностика.
3.1.3.2. Ултразвуково изследване на стави.
3.1.3.3. Ехокардиография.
3.1.3.4. Други образни изследвания: рентгенографии, рентгеноскопии, компютърна аксиална
томография, магнитно-ядрен резонанс.
3.1.3.5. Електрофизиологични изследвания:
електроенцефалография, електромиография, евокирани потенциали.
3.1.3.6. Офталмологични процедури – офталмоскопия, лазертерапия, криотерапия, офталмохирургични интервенции.
3.1.3.7. Специализирана кинезитерапия и физиотерапия.
3.2. Профилактични дейности:
3.2.1. Специализирани профилактични дейности.
Извършват се от педиатър или общопрактикуващ
лекар.
3.2.1.1. Проследяване развитието на здраво
новородено дете.
3.2.1.2. Имунизации на новородени деца.
3.2.2. Високоспециализирани профилактични
дейности. Извършват се от неонатолог или педиатър, детски невролог и кинезитерапевт.
3.2.2.1. Проследяване развитието на деца, родени
от патологични бременност и раждане.
3.2.2.2. Проследяване развитието на деца с
ниско тегло при раждането.
3.2.2.3. Проследяване развитието на деца, родени с тегло, ниско за гестационната им възраст.
3.2.2.4. Специфична имунопрофилактика на
недоносени новородени деца.
3.2.2.5. Кинезитерапия и рехабилитация на
рискови новородени деца.
3.3. Други медицински дейности:
3.3.1. Медицинска експертиза.
3.3.2. Методична помощ в специализирани
неонатологични звена и в общественото здравеопазване.
4. Изисквания за професионална компетентност
за практикуване на клиничната медицинска специалност неонатология в извънболнични и болнични
условия
4.1. Професионална компетентност за извършване на лекарски медицински дейности в областта
на неонатологията в болнични условия имат:
4.1.1. За специализирани медицински дейности:
4.1.1.1. Правоспособни лекари без придобита
специалност, лекари в процес на специализация по
педиатрия и неонатология, лекари със специалност
по педиатрия. За всички тях е задължително да
имат допълнителна квалификация за извършване
на специализираните медицински дейности, включваща квалификационни курсове и индивидуално
обучение.
4.1.1.2. Лекари със специалност по неонатология.
4.1.2. За високоспециализирани медицински
дейности – лекари със специалност по неонатология или други специалисти в съответната област
(например образна диагностика, детска неврология,
офталмология и др.).
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4.2. В извънболничната помощ медицински
дейности в областта на неонатологията могат да
извършват общопрактикуващи лекари, специалисти-педиатри, специалисти-неонатолози. Високо
специализираните извънболнични изследвания се
провеждат от специалист-неонатолог.
4.3. Правоспособни да практикуват медицинска дейност на долекарско ниво в областта на
неонатологията са:
4.3.1. Медицински сестри и акушерки с образователно-квалификационна степен бакалавър,
както и лицата по § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето и § 3
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за съсловната организация на медицинските
сестри, акушерките и асоциираните медицински
специалисти (ЗСОМСААМС).
4.3.2. Правоспособна медицинска сестра и акушерка е лице, вписано в регистъра на съсловната
организация по ЗСОМСААМС.
4.4. Лекарите, правоспособни да практикуват
медицински дейности в областта на неонатологията, се разпределят в три нива съобразно квалификацията им.
4.4.1. Лекарско ниво 1:
4.4.1.1. Лекари-неспециалисти, преминали курс
за кардио-пулмонална ресусцитация на новородени
деца и индивидуално обучение от минимум 5 дни
в родилна зала на здравно заведение с неонатологично отделение III ниво.
4.4.1.2. Лекари – специалисти по педиатрия,
преминали курс за кардио-пулмонална ресусцитация на новородени деца и индивидуално обучение
от минимум 5 дни в родилна зала на здравно
заведение с неонатологично отделение III ниво.
4.4.2. Лекарско ниво 2:
Лекари – специалисти по педиатрия, преминали
обучение в специализирани курсове за кардиопулмонална ресусцитация на новородени деца,
интензивно лечение на новородени деца, спешни
състояния в неонатологията, минимум едномесечно индивидуално обучение в неонатологично
отделение III ниво, както и индивидуално обучение от минимум 5 дни в родилна зала на здравно
заведение с неонатологично отделение III ниво.
4.4.3. Лекарско ниво 3:
Лекари със специалност неонатология:
4.5. Началник на неонатологично отделение
II ниво задължително е специалист-неонатолог
с минимум 2 години стаж след придобиване на
специалността.
4.6. Началник на неонатологично отделение
III ниво задължително е специалист-неонатолог
с минимум 4 години стаж след придобиване на
специалността.
4.7. Практикуването на медицински дейности
на лекарско ниво 2 в областта на неонатологията
от лекари без специалност става под прекия контрол на специалист-неонатолог или специалист по
педиатрия с квалификация по неонатология, а за
лекарско ниво 3 под прекия контрол на специалист-неонатолог. Задълженията на контролиращия
специалист са:
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4.7.1. Да възлага на неспециалиста извършване
на медицински дейности, вместващи се в неговата
компетентност в зависимост от нивото на неговата
квалификация по неонатология.
4.7.2. Да не допуска извършването на други
медицински дейности от неспециалиста.
4.7.3. Да носи отговорност за медицинската
дейност на неспециалиста и резултатите от нея.
4.8. Правоспособните неонатолози могат да
придобиват допълнителна медицинска квалификация по:
4.8.1. Фетална медицина.
4.8.2. Перинатална медицина.
4.8.3. Анестезиология и интензивно лечение.
4.8.4. Педиатрични клинични специалности.
4.8.5. Клинична генетика и генетична консултация.
4.8.6. Обществено здраве.
4.8.7. Епидемиология.
4.8.8. Образна диагностика.
5. Гранични области на клиничната медицинска
специалност неонатология
Неонатологията е специалност с интердисциплинарен характер и взаимодейства активно с
много медицински специалности:
5.1. Акушерство и гинекология, фетална медицина: основни елементи на интердисциплинарното
взаимодействие са оценка състоянието на плода,
наличието на фетални аномалии и определяне на
тяхната съвместимост с живота, пренатална диагностика чрез образни изследвания, цитогенетични
и ДНК изследвания, функционални аспекти на
феталното здраве, наличието на белези на фетален
дистрес, респ. антепартална асфиксия, оценка на
фактори от страна на майката (инфекции, соматични заболявания, генетични заболявания), влияещи
върху плода, подбор на оптималния метод и място
за родоразрешение и предвиждане на необходимите
ранни реанимационни действия.
5.2. Перинаталната медицина се занимава с
прогноза, лечение и профилактика на заболявания,
които се проявяват и възникват в периода от 28-а
гестационна седмица до раждането, по време на
раждането или до 7 пълни дни след раждането,
както и заболявания на майката, които създават
риск за потомството в тези периоди.
5.3. Клинична генетика и молекулярна генетика:
определяне на генетичния риск за плода на базата
на фамилната анамнеза, биохимичния профил,
данните от ултразвуковото изследване, генетичните
изследвания чрез цитогенетичен и ДНК анализ
на материал от хорионбиопсия и амниоцентеза,
комплексна диагностика на вродени заболявания
при новородени деца.
5.4. Педиатрия и всички педиатрични клинични специалности: диагностика и лечение на
неонатални заболявания, имащи отражение върху
здравословното състояние на децата в по-късна
възраст, заболявания на новороденото дете извън
патологичните състояния, характерни за неонаталния период.
5.5. Анестезиология и реанимация: интензивното лечение на новородените деца се ръководи
от общите принципи на интензивното лечение,
включително изкуствената вентилация, парен-
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тералното хранене, приложение на вазоактивни
медикаменти, мониториране на основни жизнени
функции и др.
5.6. Кардиохирургия: оперативно и консервативно лечение на новородени деца с вродени
сърдечни аномалии.
5.7. Детска гръдна и коремна хирургия: диагностика и хирургично лечение на новородени деца
с вродени и придобити хирургични заболявания.
5.8. Трансфузионна и имунохематология: диагностика и лечение на хематологични заболявания,
дължащи се на изоимунизация или трансплацентарен пренос на антитела (хемолитична болест
на новороденото, алоимунна тромбоцитопения,
тромбоцитопения при новородени деца на майки
с автоимунна тромбоцитопения).
5.9. Образна диагностика: рентгеново изследване, ултразвуково изследване на ЦНС, сърце и
абдоминални органи, провеждане по показания на
изследвания с компютърна аксиална томография
и магнитно-ядрен резонанс.
5.10.Клинична лаборатория: анализ на кръвна
картина, киселинно-алкално състояние, биохимични проби, изследване на ликвор, урина.
5.11. Микробиология: осъществяване на микробиологична диагностика на майчинофеталните,
нозокомиалните и придобитите в обществото
неонатални бактериални инфекции.
5.12. Вирусология: специфична диагностика на
трансплацентарни инфекции (цитомегаловирусни,
токсоплазмени, рубеола, сифилис и др.), определяне
наличието на вертикална трансмисия на хепатит
В, хепатит С, СПИН, диагностика на перинатално
придобити вирусни инфекции.
5.13. Епидемиология и болнична хигиена:
контрол и профилактика на вътреболничните
инфекции, особено в отделенията за интензивно
лечение на новородени деца.
5.14. Патологоанатомия и хистология – макроскопска и хистологична диагностика при починали
и живи новородени деца.
5.15. Детска офталмология: диагностика и
лечение на ретинопатията на недоносеността и
други очни заболявания в неонаталния период.
5.16. Физикална терапия, кинезитерапия: лечение на отклоненията в двигателното развитие при
рискови новородени деца, лечение на хронични
белодробни заболявания при недоносени деца.
5.17. Други медицински специалности.
Раздел II
Основна характеристика на местата за осъществяване на клиничната медицинска специалност
1. Здравни изисквания за осъществяване на клиничната медицинска специалност в извънболничната
и болничната медицинска дейност
1.1 Помещения и оборудване в извънболничната помощ
1.1.1. Два кабинета за детска консултация и за
преглед на болни новородени деца.
1.1.2. При наличие само на един кабинет се
определят два пъти седмично часове в графика
само за детска консултация.
1.1.3. Кабинетът е шумоизолиран.
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1.1.4. В кабинета има умивалник със смесител
на топла и студена вода, дистрибутор на течен
сапун и дезинфектант за ръце, дистрибутор на
хартия за подсушаване на ръцете. Оттичане в
централна канализация.
1.1.5. Санитарният възел е оборудван с тоалетна чиния с пластмасова дъска или клекало, с
измиване от течаща вода и оттичане в централна
канализация, умивалник със студена и топла течаща вода, дистрибутор за хартия и течен сапун,
оттичане в централна канализация.
1.1.6. Един санитарен възел може да обслужва
до два кабинета.
1.1.7. Специално оборудване и консумативи:
плот за преглед с покритие, подходящо
за извършване на дезинфекция;
рефлекторна лампа тип кокиче;
лекарствен шкаф;
теглилка;
ръстомер;
слушалка, метър, медицински термометър,
стерилни марли, стерилни и нестерилни
ръкавици;
шпатули;
консумативи: спирт, физиологичен разтвор, еднократни спринцовки от 2 мл,
5 мл, 10 мл, стерилни игли;
хладилник за съхранение на ваксини.
1.2. Родилна зала
1.2.1. Родилната зала е разположена на един
етаж с отделенията за новородените деца или е
свързана посредством асансьор или релси за достъп
с количка (мобилен стол) със структурна единица
за новородени деца и следродилни грижи.
1.2.2. Операционна и зала за цезарово сечение, препоръчителна за МБАЛ и задължителна
за СБАЛАГ.
1.2.3. Допълнителни помещения:
1.2.3.1. Санитарен възел, оборудван с мивка
за топла и студена вода, дистрибутор за хартия,
течен сапун и дезинфектант за ръце.
1.2.3.2. Зала (кът) за кардио-пулмонална ресусцитация на новородени деца на всеки три родилни
легла със следното оборудване:
· реанимационна маса за първична ресусцитация с локално отопление, възможност за
аспирация и подаване на кислород;
· ларингоскоп с права лъжица;
· щипка тип „Мажил“ за новородени деца;
· неонатален балон за обдишване с клапа и
три размера неонатални маски;
· неонатален ресусцитатор;
· спешен шкаф, оборудван със следните
медикаменти: адреналин 1 mg/ml, натриев
бикарбонат 8,4 %, Naloxone, физиологичен
разтвор, глюкозни разтвори 5 % и 10 %,
дестилирана вода, калциев глюконат 10 %;
· спешен шкаф със следните консумативи:
набор за стерилно прерязване на пъпен
остатък, стерилни пъпни клампи, спиртен
разтвор 70 %, стерилни ръкавици, нестерилни ръкавици, аспирационни катетри
CH 6, CH 8, CH 10, трахеални тръби ID
2; 2,5; 3; 3,5 и 4, спринцовки 1 мл, 2 мл, 5
мл, перфузорни спринцовки 50 мл, 25 мл,
пъпни катетри еднолуменни и двулуменни;
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· неонатална теглилка;
· неонатален ръстомер;
· термометър за кожна и/или ректална температура;
· часовник със секундомер;
· неонатален монитор за регистриране жизнените функции на новороденото дете.
1.2.4. Газова инсталация за кислород и сгъстен
въздух.
1.2.5. Централна аспирационна система или
електрически аспиратор.
1.3. Помещения и оборудване на отделения/
звена в рамките на родилни отделения/за здрави
новородени деца/рутинни грижи за новородените
деца
1.3.1. Разполага се на един етаж с родилна зала
или е осигурена връзка с асансьор.
1.3.2. Неонатологичното отделение за здрави
новородени деца може да бъде организирано на
различни принципи:
1.3.2.1. Децентрализирано – новороденото и
майката са в едно и също помещение.
1.3.2.2 Полуцентрализирано – новороденото и
майката са в две помещения, свързани помежду си.
1.3.2.3 Централизирано – новороденото и майката са в отделни помещения, несвързани помежду
си.
1.3.3. Помещения:
1.3.3.1. Кабинет за медицинските сестри (акушерки).
1.3.3.2. Лекарски кабинет.
1.3.3.3. Пациентски стаи.
1.3.3.4. Пациентска стая за наблюдение на
деца със забавена кардио-пулмонална адаптация,
оборудвана със:
· аспиратор;
· кислородна бутилка с ротаметър или извод
на централна кислородна инсталация.
1.3.3.5. Помещение до пациентнската зала или
кът в пациентската зала за тоалет на новородените
деца, оборудвано с мивка, топла и студена вода
и плот за повиване. Задължително оборудване с
дистрибутори за течен сапун, дезинфектант за ръце
и дистрибутор за хартия.
1.3.3.6. Помещение или кът за чисто бельо.
1.3.3.7. Помещение за измиване и дезинфекция
на креватчета и друго оборудване.
1.3.3.8. Манипулационна с хладилник за съхранение на ваксини и шкаф за медикаменти и
консумативи.
1.3.3.9. Санитарен възел за персонала, оборудван
с тоалетна, душ, мивка с топла и студена вода.
1.3.3.10. Стая за изписване на новородените деца.
1.3.4. Оборудване на стаите за здрави новородени деца:
1.3.4.1. Легла за новородени деца.
1.3.4.2. Плот за преглед и манипулации на новородените с покритие, подлежащо на дезинфекция.
1.3.4.3. Теглилка за новородени деца.
1.3.4.4. Контейнер с капак за мръсно бельо.
1.3.4.5. Количка с две кофи за почистване на
подовата настилка.
1.3.4.6. Два контейнера с капак за разделно
събиране на опасни и битови отпадъци.
1.3.5. Апаратура:
1.3.5.1. Инфузионни помпи – 2 броя.
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1.3.5.2. Неонатален монитор за основни жизнени
функции или пулсоксиметър – 1 брой.
1.3.5.3. Инкубатор.
1.3.6. Инструменти и консумативи:
1.3.6.1. Ларингоскоп с права лъжица.
1.3.6.2. Интубационни тръби.
1.3.6.3. Неонатален балон за обдишване с 3
размера маски или неонатален ресусцитатор.
1.3.6.4. Кислородни маски.
1.3.6.5. Аспирационни катетри.
1.3.6.6. Канюли за периферен венозен достъп.
1.3.6.7. Игли, спринцовки, стерилни марли,
стерилни ръкавици.
1.4. Помещения и оборудване на отделения
(легла в рамките на отделения) за специални грижи
1.4.1. Централизиран принцип – разполагат се
на един етаж с родилна зала и структура отделение за здрави новородени деца или е осигурена
връзка с асансьор, в който е възможен достъп на
инкубатор.
1.4.2. Осигурена комуникация със звеното за
спешна лабораторна диагностика: киселинно-алкално състояние, кръвна картина, биохимични проби.
1.4.3. Помещения:
1.4.3.1. Лекарски кабинет с телефон.
1.4.3.2. Пациентски (детски) стаи, включително
тип „кенгуру“.
1.4.3.3. Помещение, свързано с пациентнската
стая или кът в пациентнската стая за тоалет на
новородените деца, оборудвано с умивалник с
течаща топла и студена вода, плот за повиване на
новородените деца, дистрибутори за течен сапун,
дезинфектант за ръце и хартия.
1.4.3.4. Помещение за чисто бельо.
1.4.3.5. Манипулационна с умивалник за течаща топла и студена вода, дистрибутори за течен
сапун, дезинфектант за ръце и хартия, шкаф с
налични стерилни ръкавици, стерилни престилки
и ороназални маски, хладилник за съхранение на
медикаменти, биологични продукти и ваксини,
шкаф за медикаменти.
1.4.3.6. Помещение за почистване на оборудване и апаратура (легла, инкубатори, инфузионни
помпи).
1.4.3.7. Помещение за деконтаминация и подготовка на материалите, подлежащи на парновакуумна стерилизация.
1.4.3.8. Апаратна за съхранение на чисти инкубатори, инфузионни помпи, фотолампи.
1.4.3.9. Кабинет на старшата сестра (акушерка).
1.4.3.10. Стая с гардероби за външните дрехи
на персонала.
1.4.3.11. Санитарен възел за персонала с тоалетна, душ, мивка с топла и студена вода, дистрибутори за течен сапун и дезинфектант за ръце,
дистрибутори за хартия.
1.4.3.12. Складови помещения за консумативи,
резервни части, дезинфектанти.
1.4.3.13. Помещение или кът за технически
сътрудник, оборудвано с компютърна система за
обработка на мецицинската документация.
1.4.3.14. Стая за информация на родителите и
за изписване на новородените деца.
1.4.4. Оборудване:
1.4.4.1. Централна инсталация за кислород.
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1.4.4.2. Плотове за тоалет и манипулации на
новородените деца с локално отопление.
1.4.4.3. Спешен шкаф за съхранение на медикаменти.
1.4.4.4. Шкаф за съхранение на консумативи.
1.4.4.5. Подвижна лампа.
1.4.4.6. Контакти – минимално 3 за всяко легло.
1.4.4.7. Теглилка за новородени деца – 1 на
3 легла.
1.4.4.8. Стойки с държачи за поставяне на
аспирационни катетри, сонди за хранене и др.
консумативи.
1.4.4.9. Инкубатори за специални грижи.
1.4.4.10. Неонатални термолегла.
1.4.4.11. Обикновени креватчета за новородени
деца.
1.4.4.12. Аспиратори – 1 на 2 легла.
1.4.4.13. Кислородни дебитометри с възможност
за затопляне и овлажняване на кислорода.
1.4.4.14. Контейнери за консумативи и оборудване, подлежащи на стерилизация и вече стерилизирани такива.
1.4.4.15. Контейнер с капак за мръсно бельо.
1.4.4.16. Комплекти с по две кофи за разделно
събиране на отпадъците (биологично опасни и
битови) във всяка пациентска стая.
1.4.4.17. Транспортен инкубатор.
1.4.5. Апаратура:
1.4.5.1. Инфузионни помпи в съотношение с
броя на леглата – 1:1.
1.4.5.2. Лампи за фототерапия – 1:5 легла.
1.4.5.3. Монитори за основни жизнени функции
или пулсоксиметри – 1:2 легла.
1.4.5.4. Инхалатори – 1:3 легла.
1.4.6. Инструментариум и консумативи:
1.4.6.1. Сонди за хранене.
1.4.6.2. Аспирационни катетри.
1.4.6.3. Неонатален балон за обдишване с 3
размера маски.
1.4.6.4. Интубационни тръби.
1.4.6.5. Кислородни маски.
1.4.6.6. Кислородни палатки.
1.4.6.7. Назални кислородни катетри.
1.4.6.8. Спринцовки, игли.
1.4.6.9. Канюли за периферен венозен достъп.
1.4.6.10. Стерилни марли, компреси, стерилни
ръкавици и други материали, необходими за лечебния процес.
1.4.6.11. Ларингоскопи с права лъжица.
1.4.6.12. Щипка тип „Мажил“.
1.5. Помещения и оборудване за отделения/
клиники за интензивно лечение
1.5.1. Разполага се на един етаж с родилна зала
и отделение за здрави новородени деца и специални
грижи. При невъзможност се осигурява връзка с
асансьор, позволяващ транспорт на инкубатор.
1.5.2. Броят на леглата за интензивно лечение
е: до 5 вкл. за неонатологично отделение II ниво,
6 и повече за неонатологично отделение III ниво.
1.5.3. Норми за територия на отделение/клиника за интензивно лечение: площ за 1 интензивно
легло – 4 кв.м. Свободната площ за преминаване
между работните места – 1 м.
1.5.4. Изисквания за залите за интензивно
лечение:
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· под с гладка повърхност, без фуги, прави
ъгли;
· широки врати за преминаване на апаратура;
· стени с гладко покритие, без фуги;
· алуминиева или PVC дограма, шумоизолиращ стъклопакет.
1.5.5. Осигурена е комуникация със звената за
лабораторна и образна диагностика.
1.5.6. Осигурена е комуникация с централното
стерилизационно отделение.
1.5.7. Централизиран принцип.
1.5.8. Помещения:
1.5.8.1. Кабинет за старша сестра (акушерка).
1.5.8.2. Кабинет за медицинските сестри (акушерки).
1.5.8.3. Лекарски кабинет с телефон и негативоскоп.
1.5.8.4. Помещение, свързано със залата за интензивно лечение, или кът към всяка интензивна
зала за тоалет на децата и осигуряване дезинфекция на ръцете на персонала, оборудвани с мивка
за топла и студена вода, дистрибутори за течен
сапун, дезинфектант за ръце и хартия.
1.5.8.5. Санитарен възел за персонала, оборудван с мивка за студена и топла течаща вода,
дистрибутори за течен сапун, дезинфектант за
ръце и хартия.
1.5.8.6. Помещение за чисто бельо.
1.5.8.7. Помещение за деконтаминация, подготовка за стерилизация.
1.5.8.8. Помещение за почистване на апаратурата.
1.5.8.9. Апаратна за чисти инкубатори, инфузионни помпи, фотолампи и др.
1.5.8.10. Манипулационна с ламинарен бокс и
2 броя хладилници.
1.5.8.11. Стая с гардероби за външни дрехи на
персонала.
1.5.8.12. Складово помещение за материали,
дезинфектанти, резервни части.
1.5.8.13. Помещение или кът за технически
сътрудник с компютърна система за обработка
на медицинската документация.
1.5.8.14. Конферентна зала (при наличие на
възможност).
1.5.8.15. Помещение за информация на родителите и подготовката им за посещение на новороденото дете – поставяне на стерилни посетителски
престилки, калцуни, хигиенно измиване на ръцете.
1.5.9. Интензивната неонатална единица (интензивно легло) включва:
1.5.9.1. Инкубатор за интензивни грижи.
1.5.9.2. Апарат за изкуствена вентилация (респиратор за новородени деца).
1.5.9.3.Монитор за основни жизнени функции
или пулсоксиметър.
1.5.9.4. Инфузионни помпи – минимум 2.
1.5.9.5. Аспиратор – 1 брой.
1.5.9.6. Кислороден дебитомер с възможност за
затопляне и овлажняване на кислорода – 1 брой.
1.5.9.7. Изводи на централни инсталации: 1 за
сгъстен въздух, 1 за вакуум, 2 за кислород.
1.5.9.8. Контакти – минимум 6 броя.
1.5.9.9. Шкаф за индивидуални консумативи.
1.5.10. Допълнителна апаратура за неонатологично отделение II ниво.
1.5.10.1. Лампи за фототерапия: 1:5 интензивни
единици и 1 лампа за интензивна фототерапия.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

1.5.10.2. Апарат за назално постоянно положително налягане в дихателните пътища – назален
СРАР.
1.5.10.3. Мобилен рентгенов апарат.
1.5.10.4. Мобилен ултразвуков апарат.
1.5.10.5. Инхалатори – 1 на 2 интензивни единици.
1.5.10.6. ЕКГ апарат.
1.5.10.7. Транспортен инкубатор.
1.5.11. Допълнителна апаратура за неонатологично отделение III ниво освен тази, посочена в
т. 1.5.10:
1.5.11.1. Апарат за високочестотна вентилация
с осцилации – 1 брой.
1.5.11.2. Апарат за вентилация с гарантиран
обем – 1 брой.
1.5.11.3. Дефибрилатор (при наличие на възможност).
1.5.11.4. Апарат за инхалаторно приложение на
азотен окис (при наличие на възможност).
1.5.11.5. Апарат за отоакустични емисии (при
наличие на възможност).
1.5.11.6. Апарат за церебрално функционално
мониториране (амплитудно интегрирана ЕЕГ) (при
наличие на възможност).
1.5.11.7. Апарат за осигуряване на контролирана
хипотермия (при наличие на възможност).
1.5.12. Инструментариум и консумативи:
1.5.12.1. Интубационни тръби ID 2, 2,5, 3, 3,5, 4.
1.5.12.2. Аспирационни катетри CH 4,6,8,10.
1.5.12.3.Сонди за хранене CH 4,6,8,10.
1.5.12.4. Периферни венозни канюли G 22, 24.
1.5.12.5. Умбиликални катетри – еднолуменни
и двулуменни.
1.5.12.6. Перкутанно въвеждани централни
венозни катетри (за III ниво).
1.5.12.7. Ларингоскопи с прави лъжици и с
акумулаторна батерия.
1.5.12.8. Щипки тип „Мажил“.
1.5.12.9. Неонатални балони за дихателна ресусцитация с три размера маски или неонатални
ресусцитатори.
1.5.12.10. Кислородни маски.
1.5.12.11. Кислородни назални катетри.
1.5.12.12. Кислородни палатки.
1.5.12.13. Стерилни марли, компреси, стерилни
ръкавици, стерилни престилки и други материали,
необходими за лечебния процес.
1.5.12.14. Спринцовки, игли.
1.5.13. Оборудване:
1.5.13.1. Спешен шкаф във всяка зала за интензивно лечение.
1.5.13.2. Комплект от две кофи за разделно
събиране на отпадъците – биологично опасни и
битови за всяка пациентска стая.
1.5.13.3. Контейнери за консумативи и оборудване, подлежащи на стерилизация и вече стерилизирани такива.
1.5.13.4. Контейнер с капак за мръсно бельо.
1.5.13.5. Машина за почистване на подовата
настилка.
1.5.13.6. Генератор за осигуряване на автономно
електрозахранване.
1.5.13.7. Централни инсталации за кислород,
сгъстен въздух и вакуум.
1.6. Оборудване на отделенията по нива:
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1.6.1. Отделение от I ниво:
1.6.1.1. Неонатален монитор за основни жизнени
показатели (дихателна честота, сърдечна честота,
артериално налягане, транскутанна кислородна
сатурация) или пулоксиметър – 1 бр.
1.6.1.2. Апаратура за дихателна ресусцитация
(неонатален балон за обдишване с три размера
маски или неонатален ресусцитатор) – 1 бр.
1.6.1.3. Инкубатор – 1 бр.
1.6.1.4. Инфузионни помпи – 2 бр.
1.6.2. Отделение от II ниво – необходимата
апаратура се определя от броя на интензивните
легла и тези за специални грижи:
1.6.2.1. Неонатални монитори за основни
жизнени показатели – минимум 4 бр., пулсоксиметри – минимум 2 бр.
1.6.2.2. Апаратура за дихателна ресусцитация
(неонатален балон за обдишване с три размера
маски или неонатален ресусцитатор) – 2 бр.
1.6.2.3. Стационарни инкубатори – минимум 4
бр. или повече съобразно броя на интензивните
легла и тези за специални грижи.
1.6.2.4. Транспортен инкубатор – 1 бр.
1.6.2.5. Респиратор за новородени деца – минимум 2 бр. или повече съобразно броя на интензивните легла.
1.6.2.6. Инфузионни помпи – минимум 5 бр.
1.6.2.7. Апарат за назално постоянно положително налягане в дихателните пътища (назален
СРАР) – 1 бр.
1.6.3. Отделение от III ниво – необходимата
апаратура се определя от броя на интензивните
легла и тези за специални грижи:
1.6.3.1. Неонатални монитори за основни
жизнени показатели – минимум 8 бр., пулсоксиметри – минимум 3 бр.
1.6.3.2. Апаратура за дихателна ресусцитация
(неонатален балон за обдишване с три размера
маски или неонатален ресусцитатор) – 4 бр.
1.6.3.3. Стационарни инкубатори – минимум
12 бр.
1.6.3.4. Транспортен инкубатор – 2 бр.
1.6.3.5. Респиратор за новородени деца – минимум 6 бр.
1.6.3.6. Инфузионни помпи – минимум 20 бр.
1.6.3.7. Апарат за назално постоянно положително налягане в дихателните пътища (назален
СРАР) – 1 бр.
1.7. Помещения и оборудване за млечна кухня:
1.7.1. Структурата млечна кухня е за приготвяне
на вода и мляко за новородените деца.
1.7.2. Помещения:
1.7.2.1. Чист офис за приготвяне и съхраняване
на храната.
1.7.2.2. Нечист офис за за измиване на използваните шишета и подготовка за стерилизация.
1.7.3. Оборудване:
1.7.3.1. Мивки за почистване на шишетата.
1.7.3.2. Четки за почистване на шишетата.
1.7.3.3. Контейнери с капак за използваните
шишета.
1.7.3.4. Контейнери с капак за стерилизираните
шишета.
1.7.3.5. Стерилна вода за приготвяне на храната
непосредствено преди всяко хранене.
1.7.3.6. Хладилник.
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1.7.3.7. Котлони.
1.7.3.8. Препоръчително миялна машина за
шишетата.
1.7.3.9. Колички за транспорт на използваните
измити шишета до централната стерилизационна
и на стерилизираните до млечната кухня.
1.7.3.10. Ако стерилизацията се извършва на
място, е необходимо оборудване с малък парновакуумен стерилизатор.
1.7.4. Стерилизацията на шишетата, бибероните и другите съдове за приговяне на храната
се извършва с парно-вакуумна стерилизация при
температура 121 °С.
Раздел III
Характеристика на структурите на лечебните
заведения за осъществяване на клиничната медицинска специалност
1. I ниво неонатологични отделения/неонатологични легла в структурата на акушерски отделения
1.1. Брой на ражданията за 1 година под 600
и не по-малко от 250.
1.2. Обслужване на бременности с нисък риск.
1.3. Възможност за провеждане на кардио-пулмонална ресусцитация в родилна зала.
1.4. Възможност за подготовка и осигуряване
на транспорт при необходимост.
1.5. Основни дейности:
1.5.1. Кардио-пулмонална ресусцитация на
новородени деца.
1.5.2. Рутинни грижи за новородени деца.
1.5.3. Грижи за деца с отклонения в адаптацията.
1.6. Спешни консултации на място се осигуряват за следните медицински специалности: нео
натолог-специалист, педиатрични специалности,
детска хирургия.
1.7. Осигурява се транспорт до неонатологични
отделения II или III ниво при необходимост от
интензивно лечение или специални грижи (по
договореност).
1.8. Структура на неонатологичното отделение:
1.8.1. Родилна зала, оборудвана по стандарта
за оборудване на родилна зала.
1.8.2. Звено за следродови грижи на здраво новородено дете, коeто може да е: децентрализирано,
полуцентрализирано, централизирано.
1.8.3. Стая за наблюдение на новородени деца,
които са със забавена кардио-пулмонална адаптация, до окончателна преценка на поведението.
1.8.4. Млечна кухня.
1.9. На територията на лечебно заведение за
болнична помощ, където се оказва неонатологичната помощ I ниво, е задължително наличие на
клинична лаборатория ниво I и рентгенов апарат.
2. II ниво неонатологични отделения
2.1. Брой на ражданията над 600 годишно и
обслужване на регион с общо повече от 1200
раждания за 1 година.
2.2. Обслужване на бременности с риск.
2.3. Основни медицински дейности:
2.3.1. Кардио-пулмонална ресусцитация на
новородени деца.
2.3.2. Рутинни грижи за новородени деца.
2.3.3. Специални грижи за новородени деца.
2.3.4. Интензивно лечение.
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2.4. Подготовка и осъществяване на неонатален
транспорт по договореност.
2.5. Осигурява се възможност за консултации
по спешност на място със следните специалисти:
неонатолог-специалист, трансфузионна хематология, педиатрични специалности, детска хирургия,
патологоанатомия или хистология.
2.6. Медико-генетични изследвания се извършват на територията на съответната МБАЛ или се
сключва договор с лаборатория, разположена на
друга база.
2.7. Имунохематологични изследвания се провеждат на територията на съответната МБАЛ или
се сключва договор с лаборатория, разположена
на друга база.
2.8. Микробиологични изследвания се провеждат
на територията на съответната МБАЛ.
2.9. Структура на неонатологично отделение
II ниво:
2.9.1. Родилна зала.
2.9.2. Звено за здрави новородени деца, за
предпочитане на децентрализиран принцип.
2.9.3. Звено за специални грижи на новородени деца.
2.9.4. Звено за интензивно лечение.
2.9.5. Млечна кухня.
2.9.6. Транспортно звено.
2.10. На територията на лечебно заведение за
болнична помощ, където се оказва неонатологичната помощ II ниво, е задължително наличие на
клинична лаборатория ниво II с възможност за
извършване на:
2.10.1. кръвно-газов анализ;
2.10.2. изследване на киселинно-алкално състояние и кръвна картина 24 часа в денонощието.
2.11. На територията на лечебно заведение за
болнична помощ, където се оказва неонатологичната помощ II ниво, е задължително наличието на
структури за рентгеново изследване – рентгенов
апарат за скопия и графия със 7-часов работен
ден и на повикване при необходимост.
2.12. Лечебното заведение, в което има неонатологично отделение от II ниво, задължително
осигурява възможност за ползване на КАТ или
МРТ и патоанатомия на територията на населеното място.
2.13. В неонатологичните отделения II ниво
е задължително осигуряването на непрекъснат
работен график от равностойни екипи.
2.14. В неонатологичните отделения II ниво
е задължително осигуряването на денонощен
спешен прием.
3. III ниво неонатологични отделения
3.1. Обслужване на бременности с висок риск.
3.2. Основни медицински дейности:
3.2.1. Кардио-пулмонална ресусцитация на
новородени деца.
3.2.2. Рутинни грижи за здрави новородени деца.
3.2.3. Специални грижи за новородени деца.
3.2.4. Интензивно лечение.
3.3. Спешни консултации на място със следните
специалисти: неонатолог-специалист, трансфузионен хематолог, педиатрия и педиатрични специалности, детски хирург, детски кардиохирург, детски
неврохирург, патологоанатом.
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3.4. За диагностично-лечебни дейности от
интердисциплинарни области с пряко участие на
друг специалист на територията на същото лечебно
заведение трябва да има структура, която да отговаря на стандартите за съответната специалност.
3.5. Високоспециализирани медицински дейности в областта на неонатологията.
3.6. Медикогенетични изследвания.
3.7. Имунохематологични изследвания се провеждат в съответната база или се сключва договор
с лаборатория, разположена на друга база.
3.8. Микробиологични изследвания – провеждат се на територията на съответното лечебно
заведение.
3.9. Структури:
3.9.1. Родилна зала и зала за първична ресусцитация (не е задължително при липса на АГ
клиника /отделение).
3.9.2. Звено за рутинни грижи на здрави новородени деца (не е задължително при липса на АГ
клиника /отделение).
3.9.3. Звено/отделение за специални грижи.
3.9.4. Отделение /звено за интензивно лечение.
3.9.5. Млечна кухня.
3.9.6. Транспортно звено на повикване при
необходимост.
3.10. На територията на болници, където се
оказва неонатологична помощ III ниво, е задължително наличието на структури с 24-часов работен
график: клинична лаборатория III ниво с изследване
на киселинно-алкално състояние, хемостазеология,
кръвна картина, биохимични показатели.
3.11. На територията на лечебно заведение за
болнична помощ, където се оказва неонатологичната помощ III ниво, е задължително наличието
на структури за рентгеново изследване – рентгенов
апарат за скопия и графия със 7-часов работен
ден и на повикване при необходимост.
3.12. Лечебното заведение, в което има неонатологично отделение от III ниво, задължително
осигурява възможност за ползване на КАТ или МРТ,
вирусологична, патоморфологична, имунологична
лаборатория на територията на населеното място.
3.13. В неонатологичните отделения III ниво
е задължително осигуряването на непрекъснат
работен график от равностойни медицински екипи.
3.14. В неонатологичните отделения III ниво
е задължително осигуряването на денонощен
спешен прием.
4. Специализирани неонатологични отделения
за специални грижи на недоносени новородени деца
4.1. Представляват самостоятелни звена, структурно разположени в МБАЛ, СБАЛАГ, ДМСГД.
4.2. Основни медицински дейности:
4.2.1. Специални грижи за новородени деца.
4.2.2. Транспорт на новородени деца.
4.3. Структура и оборудване – както за неонатологично звено (легла в рамките на отделение)
за специални грижи.
4.4. Консултации на място със следните специалисти: неонатолог-специалист, специалисти с педиатрични специалности, детски хирург, офталмолог.
4.5. Началник на отделение може да бъде
специалист-неонатолог или специалист-педиатър
с квалификация по неонатология.
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5. Персонал в неонатологичните отделения
5.1. Неонатологични структури I ниво. Броят
на леглата съответства на родилните легла.
5.1.1. Лекарският персонал се състои от двама
лекари, единият от които е с придобита специалност
по педиатрия и квалификация по неонатология
или с придобита специалност по неонатология.
5.1.2. Една акушерка (сестра) на смяна.
5.1.3. Един санитар.
5.2. Неонатологично отделение II ниво:
5.2.1. Брой на интензивните легла – до 5
включително.
5.2.2. Задължително осигуряване на денонощен
лекарски график. Лекарският персонал е минимум 5 лекари, единият от които е с придобита
специалност неонатология, а трима с придобита
специалност педиатрия.
5.2.3. Акушерки (сестри) – минимум 2 на смяна.
5.2.4. Един санитар на смяна.
5.3. Неонатологично отделение III ниво:
5.3.1. Броят на интензивните легла – минимум
6 и повече.
5.3.2. Осигуряване на денонощен лекарски
график. Лекарският персонал е минимум 6 лекари, трима от които са с придобита специалност
неонатология. Един от лекарите е с квалификация
за извършване на ехография.
5.3.3. Акушерки/сестри – минимум 3 на смяна.
5.3.4. Двама санитари на смяна.
5.4. Допълнителен медицински персонал за
неонатологично отделение II, III ниво:
5.4.1. Лаборант кръвни изследвания – 24-часов
график.
5.4.2. Персонал за извършване на имунохематологични изследвания в същата или друга база:
7-часов график и по спешност.
5.4.3. Рентгенов лаборант: 7-часов дневен график
и разположение на повикване.
5.4.4. Рехабилитатор – ежедневно, без събота
и неделя.
2.4.5. Клиничен микробиолог – ежедневно.
5.5. Немедицински персонал:
5.5.1. Персонал за поддръжка и ремонт на медицинската апаратура – планово и при необходимост.
5.5.2. Персонал за поддръжка и обслужване на
газови инсталации – 24-часово присъствие за III
ниво и на повикване за II ниво.
5.5.3. Електротехник за спешни ситуации – на
повикване.
Раздел IV
Професионална дейност
1. Рутинни грижи за здраво новородено дете
Извършват се в извънболничната помощ и в
неонатологични отделения I, II, III ниво.
Лекарите от ниво 1, 2, 3 поемат отговорности
за рутинните грижи.
1.1. Медицински дейности, включени в рутинните грижи:
1.1.1. Кардио-пулмонална ресусцитация на
новородените.
1.1.2.Оценка на състоянието на новороденото
след раждането по скалата на Апгар.
1.1.3. Оценка на кардио-пулмоналната адаптация, проследяване на тегловната крива, ежедневен
физикален преглед на новороденото дете.
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1.1.4. Интерпретация на лабораторните изследвания, ако такива са провеждани: кръвна картина,
киселинно-алкално състояние, биохимични проби.
1.1.5. Интерпретация на образни изследвания,
ако такива са провеждани.
1.1.6. Провеждане на имунизации съгласно
имунизационния календар на Република България.
1.1.7. Провеждане на националните скринингови
програми за откриване на ендокринни и обменни
нарушения.
1.2. Диагностични методи:
1.2.1. Анамнеза и статус на новородено дете.
1.2.2. Лабораторни изследвания – кръвна картина, билирубин, кръвна захар, киселинно-алкално
състояние.
1.2.3. Образни изследвания – рентгенография.
1.3. Медицинска документация:
1.3.1. Отразяване на посочените дейности в
история на новороденото.
1.3.2. Издаване на епикриза при изписване на
новороденото дете със следните данни:
· клинична диагноза;
· начин на родоразрешение;
· гестационна възраст, тегло, ръст, обиколка
на глава при раждане;
· оценка по Апгар;
· допълнителни изследвания и консултации,
ако такива са провеждани;
· лечение, ако има такова;
· дата и номер на ваксините срещу туберкулоза и хепатит В;
· дата на проведения скрининг по национална
програма за фенилкетонурия и хипотиреоидизъм;
· режим на хранене;
· гегло при изписване;
· заключение и препоръки към ОПЛ.
1.4. Транспорт в неонатологично отделение II,
III ниво при следните състояния:
· усложнена хипербилирубинемия, изискваща
лечение;
· дихателни проблеми;
· затруднения в храненето;
· отклонения от страна на сърдечно-съдовата
система;
· тежка асфиксия при раждането;
· неврологични проблеми;
· необходимост от продължително инфузионно
лечение;
· аномалии в развитието;
· новородени деца с тегло под 2000 г и гестационна възраст под 35 седмици.
2. Специални грижи за новородени деца
Медицинските дейности се поемат от лекари
на ниво 2 и 3 и се осъществяват в неонатологични
отделения II и III ниво.
2.1. Медицински дейности, включени в специалните грижи за новородени деца:
2.1.1. Лечение на хипербилирубинемии с конвенционална фототерапия.
2.1.2. Лечение на заболявания на дихателната
система, налагащи провеждането на кислородо
терапия и лечение с метилксантини.
2.1.3. Лечение на заболявания, свързани със
затруднено хранене, налагащи хранене със сонда.
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2.1.4. Продължаващо лечение на новородени
деца с неврологични заболявания.
2.1.5. Допълващо парентерално хранене, инфузионна и медикаментозна терапия през периферен венозен катетър, вливане на кръв и кръвни
продукти.
2.1.6. Предоперативна подготовка за лечение на
аномалии, неизискващи провеждане на изкуствена
вентилация.
2.1.7. Мониториране на основни жизнени показатели – дишане, сърдечна дейност, транскутанна
кислородна сатурация.
2.1.8. Лабораторно мониториране на кръвна
глюкоза, билирубин, киселинно-алкално състояние,
други биохимични показатели.
2.1.9. Постоперативни грижи при деца със
заболявания, неналагащи изкуствена вентилация,
например колостомия, илеостомия, първи етап на
корекция за атрезия на хранопровода след 120-ия
постоперативен час.
2.1.10. Провеждане на инхалаторно лечение.
2.1.11. Лечение и наблюдение на новородени
деца с тегло под 2500 грама.
2.1.12. Двигателна рехабилитация.
2.1.13. Организация за провеждане на криотерапия или лазертерапия при недоносени деца с
ретинопатия на недоносеността.
2.2. Диагностични методи:
2.2.1. Анамнеза и статус на новородено дете
по образец.
2.2.2. Лабораторни изследвания: кръвна картина,
киселинно-алкално състояние, общ и йонизиран
калций, С-реактивен протеин, общ билирубин и
фракции на билирубина, урея, креатинин, чернодробни ензими, общ белтък с протеинограма,
клинично изследване на урина.
2.2.3. Микробиологични проби: периферни
проби, урокултура, хемокултура.
2.2.4. Образни изследвания: рентгенография,
ултразвуково изследване на мозък и абдоминални
органи.
2.2.5. Специални изследвания: офталмоскопия,
имунохематологични проби.
2.2.6. Провеждане на националните скринингови
програми за откриване на ендокринни и обменни
нарушения.
2.3. Медицинска документация:
2.3.1. Отразяване на всички посочени дейности
в история на заболяването на новороденото дете.
2.3.2. Епикризата трябва да съдържа следните
данни:
· клинична диагноза, усложнения и съпътстващи заболявания;
· анамнеза на бременността и раждането,
начин на родоразрешение;
· антропометрични данни, гестационна възраст, оценка по Апгар;
· необходимост от провеждане на кардиопулмонална ресусцитация и описание на
проведените процедури;
· описание състоянието на новороденото при
приемане и при изписване;
· описание на проведените изследвания;
· описание на лечението;
· описание на проведени консултации с други
специалисти;
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· дата и номер на противотуберкулозната и
противохепатитната имунизация;
· дата на вземане на пробата за скрининга по
националната програма за фенилкетонурия
и хипотиреодизъм;
· тегло, ръст и обиколка на глава при изписване;
· режим на хранене;
· заключение и препоръки към ОПЛ.
3. Интензивно лечение в неонатологично отделение II ниво
3.1. Медицинските дейности се осъществяват
от лекари 2 и 3 ниво и са следните:
3.1.1. Конвенционална изкуствена вентилация
(ограничена по налягане, циклирана по време)
до стабилизиране на състоянието и преминаване
към спонтанно дишане на новородени деца с
тегло над 1200 г.
3.1.2. Изкуствена вентилация до осъществяване
на транспорт до неонатологично отделение III
ниво на децата с тегло под 1200 г.
3.1.3. Приложение на сърфактант терапия с
последваща конвенционална вентилация при новородени деца с тегло над 1200 г.
3.1.4. Приложение на назална вентилация или
назално постоянно положително налягане в дихателните пътища.
3.1.5. Кислородотерапия.
3.1.6. Постекстубационно лечение: кислородо
терапия, инхалаторна терапия, позиционен дренаж.
3.1.7. Плеврален дренаж при пневмоторакс и
плеврални изливи.
3.1.8. Абдоминална парацентеза и дренаж при
вроден и придобит асцит.
3.1.9. Обменно кръвопреливане.
3.1.10. Фототерапия.
3.1.11. Приложение на инфузионни разтвори
и медикаменти, включително катехоламини през
умбиликален венозен катетър.
3.1.12. Допълващо парентерално хранене, вливане на кръв и кръвни продукти.
3.1.13. Антиконвулсивно и поддържащо лечение
при новородени деца с гърчове и друга неврологична симптоматика.
3.1.14. Постоперативни грижи след 48-ия час
от оперативната интервенция, с изключение на
диафрагмална херния, аномалии на белите дробове
и дихателните пътища.
3.1.15. Двигателна рехабилитация на новородени
деца с неврологични заболявания.
3.1.16. Организация за провеждане на криотерапия или лазертерапия при недоносени деца с
ретинопатия на недоносеността.
3.2. Диагностични методи:
3.2.1. Анамнеза и статус на новородено дете
по образец.
3.2.2. Лабораторни изследвания: кръвна картина,
киселинно-алкално състояние, йонограма, серумен
билирубин с фракции, общ и йонизиран калций,
урея, креатинин, чернодробни ензими, С-реактивен протеин, изследване на урина и ликвор, общ
белтък с протеинограма.
3.2.3. Мониториране: сърдечна честота, дихателна честота, транскутанна кислородна сатурация,
артериално налягане.
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3.2.4. Образни изследвания: рентгенографии,
контрастно изследване на гастроинтестиналната
система, бъбреци и пикочни пътища, компютърна
аксиална томография, ултразвуково изследване на
мозък и абдоминални органи.
3.2.5. Специални изследвания: офталмоскопия,
имунохематологични изследвания.
3.2.6. Микробиологични изследвания.
4. Интензивно лечение в неонатологично отделение III ниво
4.1. Медицинските дейности се осъществяват
от лекари 2 и 3 ниво и са следните:
4.1.1. Всички медицински дейности за интензивно лечение в неонатологично отделение II ниво,
включително интензивно лечение на новородени
деца с тегло под 1200 г.
4.1.2. Инфузионнно и медикаментозно лечение
чрез централен и периферен венозен катетър.
4.1.3. Тотално парентерално хранене.
4.1.4. Продължително приложение на вазоактивни средства през централен венозен катетър.
4.1.5. Изкуствена вентилация с приложение на
следните методи: IMV (интермитентна мандаторна
вентилация), IPPV (интермитентна вентилация с
позитивно налягане), синхронизирана или пациенттригерирана вентилация, вентилация с гарантиран
обем, високочестотна вентилация с осцилации.
4.1.6. Лечение на новородени деца с персистираща белодробна артериална хипертония, включително с приложение на азотен окис.
4.1.7. Обменно кръвопреливане при деца с усложнения и придружаваща патология (инфекции,
неврологични заболявания).
4.1.8. Интензивна фототерапия.
4.1.9. Лечение на новородени деца с усложнени бактериални инфекции – менингоенцефалит,
остеоартрит.
4.1.10. Лечение на новородени деца с клинично изявени трансплацентарни и перинатални
инфекции.
4.1.11. Лечение на деца с тежки церебрални
увреждания.
4.1.12. Постоперативно лечение на новородени деца в първите 48 часа след оперативната
интервенция и през целия постоперативен период
на новородени деца с диафрагмална херния, трахео-езофагеални аномалии, аномалии на горните
дихателни пътища и бронхо-белодробната система.
4.1.13. Лечение на новородени деца с трахеотомия през първите 2 седмици след манипулацията.
4.1.14. Лечение на персистиращ артериален
канал.
4.1.15. Дефибрилация и медикаментозно лечение
на ритъмни и проводни нарушения.
4.1.16. Лечение на новородени деца с вродени
нарушения на обмяната на веществата и вродени
ендокринни заболявания.
4.1.17. Перитонеална диализа при деца с бъбречна недостатъчност.
4.1.18. Провеждане на екстракорпорална мембранна оксигенация при тежки белодробни и
сърдечни заболявания при възможност.
4.1.19. Лечение с контролирана церебрална
хипотермия при новородени деца с тежка хипо
ксично-исхемична енцефалопатия.
4.2. Диагностични методи:
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4.2.1. Анамнеза и статус по стандартизиран
протокол и образец.
4.2.2. Лабораторни изследвания: кръвна картина
със СУЕ и ДКК, киселинно-алкално състояние,
билирубин с фракции, общ и йонизиран калций,
урея, креатинин, чернодробни ензими, С-реактивен
протеин, общ белтък и протеинограма, прокалцитонин, холестерол и триглицериди, серологични
проби за вродени инфекции, комплексни вирусологични диагностични методи, вкл. директна
изолация на вируси и ДНК верижнополимеразна
реакция, метаболитен скрининг на плазма и урина,
цитогенетично изследване, изследване на амоняк
и лактат, разширени изосерологични изследвания
с определяне титър на еритро- и тромбоцитни
антитела, хемостазеология.
4.2.3. Образни методи на изследване: рентгенографии, контрастно изследване на гастро-интестиналния тракт, бъбреците и пикочните пътища,
трансфонтанелна ехография с доплер, абдоминална
ехография с доплер, ехокардиография, компютърна
аксиална томография, магнитно-ядрен резонанс.
4.2.4. Мониториране на жизнени показатели:
сърдечна честота с ЕКГ, дихателна честота, пулсо
ксиметрия, артериално налягане по осцилометричен метод, измерване на централно венозно
налягане.
4.2.5. Електрофизиологични изследвания: електроенцефалография и церебрално функционално
мониториране при наличие на възможност, отоакустични емисии, при възможност електромиография.
4.2.6. Микробиологични изследвания: хемокултура с микробно число, трахеален аспират с
микробно число, проби от централни венозни
катетри, урокултура, ликворокултура, определяне
на антибиотична чувствителност и резистентност,
латексаглутинационни проби на ликвор и урина.
5. Медицинска документация за интензивно
лечение
5.1. История на заболяване (новородено) със
следните задължителни компоненти: анамнеза,
специализиран неонатологичен статус по образец, схема за точкова оценка за определяне на
гестационната възраст. Обобщение на данните от
клиничното изследване от страна на приемащия
лекар, определяне на основната диагноза и диференциалната диагноза, определяне на терапевтичното
поведение и необходимите спешни и планови изследвания. Раздел за отразяване на изследванията:
лабораторни, образни, микробиологични. Раздел
за ежедневно отразяване състоянието на пациента
(декурзуси).
5.2. Реанимационен лист: отразява мониторирането на основните жизнени показатели, допълнителни назначения по спешност, вливане на
биопродукти, баланс на приети/отделени течности.
5.3. Епикриза, съдържаща следните основни
данни:
· клинична диагноза, усложнения и съпътстващи заболявания;
· анамнеза на бременността и раждането;
· състояние на новороденото дете след раждането: оценка по Апгар на първа и пета
минута след раждането, набор от ресусцитационни мероприятия, необходими в
родилна зала, ако се касае за дете с тежка
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перинатална асфиксия и липсващо спонтанно
дишане – времето, когато е възстановено
спонтанното дишане (на коя минута след
раждането), ако е налице неврологична
симптоматика – подробно описание на отклоненията, включително характеристика
на гърчовете;
· антропометрични данни и гестационна възраст;
· необходим ли е бил транспорт на новороденото дете;
· описание на клиничния статус на новороденото дете при приемането и изписването;
· описание на клиничната еволюция на заболяването;
· описание на проведените изследвания;
· описание на високоспециализираните изследвания;
· клинична диагноза и заключение;
· дата на поставяне и описание на противотуберкулозната и противохепатитната ваксина;
· дата на вземане на проба за скрининга по
националната програма за хипотиреиодизъм
и фенилкетонурия;
· антропометрични данни и хранене при изписването;
· необходимост от специализирани консултации и високоспециализирани изследвания
в амбулаторни условия;
· указания за общопрактикуващия лекар.
6. Специализирани медицински неонатологични
дейности, извършвани в извънболнични условия от
общопрактикуващ лекар и специалист-педиатър
6.1. Профилактични консултативни прегледи.
6.2. Проследяване на здраво новородено дете.
6.3. Други дейности по опазване на здравето – здравна промоция и разпространение на
здравни знания.
6.4. Провеждане на профилактични имунизации
съгласно имунизационния календар на Република
България.
6.5. Разпознаване на спешните случаи в неонатологията и начални медицински мерки за тях.
6.6. Клиничен преглед в срок 24 часа след изписване на новороденото дете от родилно отделение.
6.7. Диагноза на отклонения от нормалното
развитие на новороденото дете.
6.8. Назначаване и интерпретация на лабораторни, образни и микробиологични изследвания.
6.9. Назначаване на консултации.
6.10. Назначаване на лекарства.
6.11. Разпознаване на съмнителни данни за
някои често срещани заболявания в постнеонаталния период при рискови новородени деца
и своевременно насочване към специалист или
за хоспитализация: детска церебрална парализа,
анемия, малнутриция, алергия към белтъка на
кравето мляко.
6.12. Провеждане на лечение, назначено от
специалист, в амбулаторни условия.
6.13. Водене на амбулаторен и имунизационен
картон.
6.14. Издаване на експертиза за състоянието
на новороденото.
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7. Високоспециализирани медицински неонатологични дейности, извършвани в извънболнични
условия от специалист-неонатолог
7.1. Провеждане на ултразвуково изследване
на мозъка и проследяване на находката.
7.2. Специфична имунопрофилактика при недоносени деца (профилактика на инфекциите с
респираторно-синцитиален вирус).
7.3. Проследяване развитието на деца с перинатална асфиксия, ниско тегло при раждане и
други рискови фактори.
8. Специализирани медицински дейности, извършвани от лекар на лекарско ниво 1 в болнични условия
8.1. Кардио-пулмонална ресусцитация на новородени деца.
8.2. Стабилизация на състоянието на новороденото дете, подготовка и осъществяване на
транспорт.
8.3. Определяне на гестационна възраст по
морфологични критерии.
8.4. Извършване на всички медицински дейности, включително в обема на медицинска дейност
на неонатологични отделения I ниво.
8.5. Задължително е владеенето на следните
медицински манипулации и диагностични дейности:
8.5.1. Ендотрахеална интубация.
8.5.2. Вземане на венозна кръв на новородено
дете.
8.5.3. Катетеризация на пъпни съдове.
8.5.4. Осигуряване на периферен венозен достъп.
9. Специализирани медицински дейности, извършвани от лекар на лекарско ниво 2 в болнични условия
9.1. Кардио-пулмонална ресусцитация на новородено дете.
9.2. Стабилизация на състоянието на новороденото дете, подготовка и осъществяване на
специализиран транспорт.
9.3. Определяне на гестационната възраст по
морфологични и неврологични критерии.
9.4. Извършване на всички диагностично-лечебни дейности, включително в обема на медицинска
дейност на неонатологични отделения II ниво.
9.5. Задължително е владеенето на следните
медицински манипулации и дейности:
9.5.1. Ендотрахеална интубация.
9.5.2. Осигуряване на периферен венозен достъп
и провеждане на допълващо парентерално хранене.
9.5.3. Катетеризация на пъпни съдове.
9.5.4. Извършване на обменно кръвопреливане.
9.5.5. Провеждане на конвенционална изкуствена вентилация.
9.5.6. Ендотрахеално приложение на сърфактант.
9.5.7. Провеждане на назална вентилация и
назално постоянно положително налягане в дихателните пътища.
9.5.8. Торакоцентеза и поставяне на плеврален
дренаж.
9.5.9. Абдоминална парацентеза.
9.5.10. Катетеризация на пикочен мехур.
9.5.11. Ултразвуково изследване на мозък.
10. Специализирани медицински дейности, извършвани от специалист неонатолог – лекарско
ниво 3 в болнични условия
10.1. Всички дейности, включени като задължителни за ниво 1 и 2.
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10.2. Допълнителни медицински дейности за
лекарско ниво 3 в болнични условия:
10.2.1. Поставяне на централен венозен катетър
през югуларна, феморална или друга периферна
вена и провеждане на тотално парентерално
хранене.
10.2.2. Провеждане на синхронизирана вентилация, провеждане на вентилация с гарантиран обем.
10.2.3. Провеждане на високочестотна вентилация с осцилации.
10.2.4. Перикардиоцентеза.
10.2.5. Вентрикулна пункция и интравентрикуларно приложение на медикаменти.
10.2.6. Трансфонтанелна ехография с доплерово изследване на мозъчни съдове, ехография на
корем и гръден кош.
10.2.7. Дефибрилация.
11. Квалификационни критерии за специалистнеонатолог
11.1. Дейности и манипулации:
11.1.1. Ендотрахеална интубация.
11.1.2. Катетеризация на пъпни съдове.
11.1.3. Обменно кръвопреливане.
11.1.4. Осигуряване на периферен венозен
достъп.
11.1.5. Катетеризация на пикочен мехур.
11.1.6. Лумбална и вентрикулна пункция.
11.1.7. Поставяне на централен венозен катетър.
11.1.8. Торакоцентеза и плеврален дренаж.
11.1.9. Абдоминална парацентеза.
11.2. Диагностични методики:
11.2.1. Анамнеза и статус на новородено дете.
11.2.2. Определяне на гестационна възраст по
морфологични и неврологични критерии.
11.2.3. Мониториране на жизнени показатели.
11.2.4. Интерпретация на неонатални рентгенологични изследвания.
11.2.5. Интерпретация на неонатална ЕКГ.
11.2.6. Интерпретация на други образни изследвания, включително компютърна аксиална
томография и магнитно-ядрен резонанс.
11.2.7. Извършване на ултраазвукови изследвания: трансфонтанелна ехография.
11.2.8. Интерпретация на резултатите от неврофизиологични изследвания – ЕЕГ, евокирани
потенциали, електромиография, отоакустични
емисии.
11.3. Лечение на следните заболявания в периода на новороденото:
11.3.1. Неонатални инфекции.
11.3.2. Неонатални белодробни заболявания,
вкл. бронхо-пулмонална дисплазия.
11.3.3. Неврологични заболявания в неонаталния период.
11.3.4. Диагностика и начална стабилизация
при критични вродени кардиопатии.
11.3.5. Хипербилирубинемии в периода на
новороденото.
11.3.6. Чернодробни заболявания в неонаталния период.
11.3.7. Стомашно-чревни заболявания в неонаталния период.
11.3.8. Бъбречни заболявания и бъбречна недостатъчност в неонаталния период.
11.3.9. Диагноза на хирургични заболявания в
неонаталния период и предоперативна подготовка.
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11.3.10. Ранни метаболитни отклонения.
11.3.11. Ендокринни заболявания при новородени деца.
11.3.12. Ятрогенни заболявания.
11.3.13. Наследствени заболявания на обмяната
на веществата и хромозомни болести.
11.3.14. Дерматологични проблеми в неонаталния период.
11.3.15. Комплексно интензивно лечение на
новородени деца с ниско и изключително ниско
тегло при раждането.
11.3.16. Диагностика на отклонения в развитието
при рискови новородени деца.
11.4. Терапевтични методи:
11.4.1. Кардио-пулмонална ресусцитация на
новородени деца.
11.4.2. Кислородотерапия.
11.4.3. Различни методи за дихателна реанимация в неонаталния период: постоянно положително
налягане в дихателните пътища; назална интермитентна вентилация с положително налягане;
интермитентна мандаторна вентилация; интермитентна вентилация с положително налягане, синхронизирана вентилация, вентилация с гарантиран
обем, високочестотна вентилация.
11.4.4. Сърфактант терапия при различни индикации, пълно и частично парентерално хранене
на новородени деца.
11.4.5. Конвенционална и интензивна фототерапия.
11.4.6. Лечение на персистираща белодробна
артериална хипертония в неонаталния период с
азотен окис и вазодилататори.
11.4.7. Лечение на транзиторна миокардна исхемия и лечение на персистиращ артериален канал.
11.4.8. Приложение на вазоактивни медикаменти
през централен венозен катетър.
11.4.9. Приложение на контролирана церебрална
хипотермия.
11.4.10. Провеждане на тотално парентерално
хранене.
12. Изисквания към персонала в неонатологично
отделение II, III ниво
12.1. Ръководител на отделение:
12.1.1. Носи пълна отговорност за всички дейности на клиничното звено.
12.1.2. Има призната специалност по неонатология.
12.1.3. Има постоянно участие в диагностичнолечебния процес на неонатологичното отделение.
12.1.4. Ръководи и пряко участва в изготвянето
на диагностични и терапевтични протоколи.
12.1.5. Ако неонатологичното отделение е в
структурата на университетска болница, ръководи
и пряко участва в преподавателската и научната
дейност.
12.2. Лекар в неонатологично отделение:
12.2.1. Определя се за член или ръководител
на лечебен екип в съответното звено.
12.2.2. Носи пълна отговорност за пациентите,
на които е лекуващ лекар, от началото на работната смяна до предаването на грижите за тях на
друг екип.
12.2.3. Призната специалност по неонатология
или педиатрия с неонатологична квалификация.
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12.2.4. Ако няма призната специалност, се
изисква зачисляване за съответните специализации по установените правила за следдипломна
квалификация.
12.2.5. Ако няма призната специалност, се изисква допълнителна квалификация чрез посочените
курсове и индивидуално обучение до придобиване
на специалност.
12.2.6. Ако няма призната специалност, до
придобиването є работи под ръководството на
лекар-специалист педиатър с квалификация по
неонатология или неонатолог и съгласува действията си с него.
12.2.7. Владее необходимите за извършване на
диагностично-лечебната дейност манипулации.
12.2.8. Прилага определените в отделението
протоколи и стандарти.
12.3. Старша медицинска сестра на неонатологично отделение:
12.3.1. Носи отговорност за всички дейности,
извършвани от сестринския състав.
12.3.2. Отговаря за изправността на инсталациите и апаратурата, водени на материален отчет.
12.3.3. Отговаря за изписване, разпределение,
отчет на лекарства и консумативи.
12.3.4. Организира лечебно-диагностичната
дейност на сестринския персонал, като участва
в редуциран обем и в рутинните сестрински дейности. При възникване на необходимост може да
изпълнява функциите на която и да е медицинска
сестра.
12.3.5. Организира дейностите за превенция на
вътреболничните инфекции.
12.3.6. Отговаря за правилното изпълнение на
всички хигиенни дейности, дезинфекция на под и
повърхности, провеждането на деконтаминация,
текуща и крайна дезинфекция и стерилизация на
апаратура, инструментариум и бельо.
12.4. Акушерка/медицинска сестра в неонатологично отделение:
12.4.1. Назначава се за ръководител или член
на сестрински екип за интензивно лечение.
12.4.2. Носи пълна отговорност за пациентите
на ниво сестрински грижи от началото на работната смяна до предаването на грижите за тях на
друг екип.
12.4.3. Отговаря за движението на лекарства и
консумативи по времето на нейната работна смяна.
12.4.4. Отговаря за изправността на инсталациите и апаратурата, водени на материален отчет.
12.4.5. Работи съгласно протокол, регламентиращ нейната дейност (мониторинг, манипулации,
назначения, общи грижи), а по отношение на всеки
конкретен пациент изпълнява нарежданията на
лекуващия лекар или началника на отделението.
12.4.6. Прилага утвърдените в отделението
протоколи и стандарти на ниво сестрински грижи.
12.4.7. Извършва текуща и крайна дезинфекция
на инкубаторите.
12.4.8. Извършва миене и подготовка за стерилизация на пациентски системи за респиратори и
апарати за назален СРАР.
12.4.9. Миене и подготовка за стерилизация
на шишетата за хранене на новородените деца.
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12.5. Санитар в неонатологично отделение
отговаря за хигиенно-санитарното състояние на
отделението и извършването на следните основни дейности след придобиване на допълнителна
квалификация:
12.5.1. Деконтаминация, дезинфекция, подготовка за стерилизация на инструментариум,
консумативи, пелени, работно облекло.
12.5.2. Дезинфекция на подове, стени, помещения по план, определен от правилника за
вътрешния ред на съответното неонатологично
отделение и съобразен с оптималните принципи
за профилактика на вътреболничните инфекции.
12.5.3. Ежедневно миене и дезинфекция на
аспиратори.
12.5.4. Основно почистване и дезинфекция
на всяка зала за интензивно лечение поне 1 път
месечно.
12.5.5. Подготовка на дестилирана вода за
стерилизация.
12.5.6. Осигуряване на транспорт в специални
контейнери с капаци на всички материали, подлежащи на стерилизация, към и от централното
стерилизационно звено.
12.5.7. Подготовка на работното облекло на
персонала, така че да се осигури ежедневна смяна.
12.5.8. Дезинфекция на работните обувки на
персонала 1 път седмично.
Раздел V
Неонатален транспорт
1. Вътрешноболничен неонатален транспорт
1.1. Транспорт на новородени деца от родилна
зала към отделение за интензивно лечение, отделение за специални грижи.
1.2. Осигурена съвместимост между размерите
на инкубатора и асансьорните кабини.
1.3. Транспортен инкубатор.
1.4. Транспортен респиратор, даващ възможност
за вентилация с ограничено налягане, циклирана
по време, както и за назален СРАР.
1.5. Допълнително оборудване с неонатален балон и маска, бутилка с кислород и сгъстен въздух .
2. Междуболничен неонатален транспорт
2.1. Основни изисквания:
2.1.1. Осигуряване на начална стабилизация и
оптимална подготовка на новороденото дете за
транспорт.
2.1.2 Осигуряване на топлинен комфорт.
2.1.3. Наблюдение от квалифициран персонал.
2.1.4. Оптимален критерий е качеството, а не
времето.
2.1.5. Родителите или настойниците на детето
подписват информирано съгласие за транспорта.
2.2. Индикации:
2.2.1. Всички състояния на новороденото дете,
налагащи превеждането му от неонатологично
отделение I ниво в неонатологично отделение II,
III ниво.
2.2.2. Всички състояния на новороденото дете,
налагащи превеждането му от неонатологично
отделение II ниво в неонатологично отделение III
ниво съобразно утвърдения обем дейности.
2.2.3. Всички състояния на новороденото дете,
налагащи превеждането му в специализирано
кардиологично или кардиохирургично отделение.
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2.2.4. Всички състояния на новороденото дете,
налагащи превеждането му в специализирано
отделение по детска хирургия.
2.3. Организация на транспорта и оборудване:
2.3.1. Извършва се от персонал на неонатологичните отделения или от специализирани екипи
на спешните центрове с необходимата квалификация за кардио-пулмонална ресусцитация на
новородени деца.
2.3.2. Интензивен транспортен инкубатор с
респиратор за провеждане на конвенционална
неонатална вентилация – циклирана по време и
ограничена по налягане. Препоръчително условие
е възможност за затопляне и овлажняване на
газовата смес.
2.3.3. Възможност за кислородотерапия с маска
при деца на спонтанно дишане.
2.3.4. Кислородни бутилки с редуцир вентил.
2.3.5. Аспиратор.
2.3.6. Монитор с акумулаторна батерия за сърдечна и дихателна честота, както и пулсоксиметрия.
2.3.7. Инфузионни помпи с автономно захранване.
2.4. Провеждане на транспорта:
2.4.1. Мониторират се дишане, сърдечна честота,
транскутанна кислородна сатурация.
2.4.2. Преди транспорта е оценена степента на
стабилизация.
2.4.3. Наблюдава се цветът на кожата и двигателната активност.
2.4.4. Проследяват се параметрите на респиратора – кислородна концентрация, върхово инспираторно налягане, позитивно налягане в края
на експириума.
2.4.5. Осигурява се надежден венозен път и
добра фиксация на трахеалната тръба.
2.4.6. Необходимо оборудване с лекарства,
консумативи и инструменти за транспорт: глюкоза – 5 %, 10 %, 20 % разтвор, натриев хлорид –
0,9 % разтвор, натриев бикарбонат – 8,4 % разтвор,
адреналин – амп. 1 мг/1 мл, калциев глюконат –
10 %, фурантрил, вит. К, фенобарбитал, диазепам,
спринцовки 1 мл, 2 мл, инфузионни спринцовки
50 мл, инфузионни удължители, троакар CH 8, 10,
аспирационни катетри CH 6,8,10, ендотрахеални
тръби ID 2,5 и 3, периферни венозни канюли G 24;
ларингоскоп с права лъжица, щипка тип „Мажил“,
неонатален балон с маска.
Раздел VI
Показатели за диагностично-лечебната дейност в
специалността неонатология
1. Количествени и качествени показатели за
диагностично-лечебните дейности в специалността
неонатология
1.1. Брой живородени деца.
1.2. Относителен дял на доносените деца.
1.3. Относителен дял на недоносените деца и
разпределението им по тегло и гестационна възраст.
1.4. Относителен дял на новородените деца с
тегло при раждане, по-ниско от съответното за
гестационната им възраст.
1.5. Показател за перинатална смъртност. Коефициент за перинатална смъртност. Показател
за перинатална смъртност с отчитане на теглото.
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1.6. Ранна неонатална смъртност (от раждането
до 7 пълни дни след раждането). Коефициент за
ранна неонатална смъртност. Коефициент за ранна
неонатална смъртност с отчитане на теглото.
1.7. Късна неонатална смъртност (след 7 пълни
дни до 28 пълни дни след раждането).
1.8. Показател за неонатална смъртност.
1.9. Показател за неонатална смъртност с отчитане на теглото.
1.10. Причини за неонаталната заболеваемост.
1.11. Причини за неонаталната смъртност.
1.12.Честота на вътреболничните инфекции и
най-често установявани причинители.
1.13. Средноболничен престой на новородените
деца в лечебни заведения.
1.14. Оборот на болничните легла за новородените деца.
1.15. Използваемост на болничните легла за
новородени деца.
2. Специфични показатели за качеството на
диагностично-лечебните дейности при новородени
деца с много ниско и изключително ниско тегло
при раждането
2.1. Честота на интравентрикуларни кръвоизливи III, IV степен и перивентрикуларна левкомалация.
2.2. Честота и тежест на ретинопания на недоносеността.
2.3. Честота и тежест на бронхопулмонална
дисплазия.
2.4. Честота на рехоспитализациите в рамките
на неонаталния период.
2.5. Честота и характеристика на късни неврологични дефицити.
Раздел VII
Специфични права и задължения на пациентите
и медицинския персонал в неонатологичните
отделения
1. Запознаване с декларация за информирано
съгласие за провеждане на диагностично-лечебна
дейност
1.1. Изготвя се от ръководството на лечебното
заведение.
1.2. Отговаря на задължителни изисквания:
1.2.1. Използване на думи и изрази, които са
разбираеми за родителите на пациента.
1.2.2. Предоставената документация е достоверна от медицинска гледна точка.
1.2.3. Съдържа необходимите данни на лечебното заведение и лекуващия лекар на новороденото дете.
1.2.4. Съдържа необходимите данни на родителите на новороденото дете.
1.2.5. Съдържа медицинската обосновка за
извършване на определена диагностично-лечебна
дейност.
1.2.6. Съдържа описание на съответната диагностично-лечебна дейност.
1.2.7. Съдържа описание на възможните неблагоприятни за пациента ефекти на диагностичнолечебната дейност.
1.2.8. Съдържа необходимост от доплащане на
медицински дейности, консумативи и др.
1.2.9. Ако лечебното заведение е база за обучение, този факт се отбелязва задължително.
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1.2.10. Ако е необходим транспорт на новороденото дете, се попълва специално изготвено
информирано съгласие за транспорт.
1.2.11. Родителите или настойниците на пациента
имат право на допълнителни устни разяснения по
съдържанието на декларацията за информирано
съгласие от лекуващия лекар или началника на
неонатологичното отделение.
2. Родителите на новородените деца и персоналът на неонатологичните отделения се съобразяват стриктно с правилника за вътрешния
ред на лечебното заведение, където се извършва
неонатологичната помощ
2.1. Персоналът на лечебното заведение се
запознава с правилника за вътрешния ред и удостоверява това със саморъчен подпис.
2.1.1. Пациентите задължително се запознават
с правилника за вътрешния ред в частта, касаеща
права и задължения на пациента, и удостоверяват
това със саморъчен подпис.
2.2. Основни съставни части на правилника за
вътрешния ред:
2.2.1. Идентификация на лечебното заведение,
форма на собственост.
2.2.2. Органи на управление на лечебното заведение и отделните клинични и параклинични звена.
2.2.3. Задължения, права и отговорности на
служителите в лечебното заведение на всички нива.
2.2.4. Предвиден контрол за изпълнение на
задълженията и предвидени санкции при необходимост.
2.2.5. Устройство на лечебното заведение.
2.2.6. Структурни единици.
2.2.7. Оборудване.
2.2.8. Комуникационно и информационно
осигуряване.
2.2.9. Човешки ресурси.
2.2.10. Длъжностни характеристики на служителите в лечебното заведение на всички нива.
2.2.11. Дейности, извършвани в лечебното
заведение:
2.2.11.1. Основна медицинска дейност.
2.2.11.2. Други медицински дейности.
2.2.11.3. Обслужващи немедицински дейности.
2.2.11.4. Други дейности: учебна, научна.
2.2.11.5. Контрол на качеството на изпълняваните дейности.
2.2.12. Постоянни контролни органи в лечебното заведение:
2.2.12.1. Временни контролни структури: комисии с председател и членове, определени със
заповед на медицинския директор на лечебното
заведение.
2.2.12.2. Задължително е сформирана етична
комисия, която издава разрешение за провеждане
на изследвания с научна цел или изпитване на
медикаменти и апаратура при новородените деца.
2.2.13. Организация на медицинската дейност,
права на персонала в неонатологичните отделения:
2.2.13.1. Регламентиране работното време на
служителите.
2.2.13.2. Регламентиране на повикванията по
спешност за определени медицински дейности.
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2.2.13.3. Регламентиране на заплащането за положен извънреден труд от персонала на лечебното
заведение, респ. неонатологично звено.
2.2.13.4. Регламентиране на задължителното
осигуряване от страна на ръководството на лечебното заведение на индивидуални защитни средства
за персонала при работа с биологични материали.
2.2.13.5. Регламентиране на задължителното
осигуряване от страна на ръководството на лечебното заведение на подходящо и достатъчно по
количество работно облекло на персонала.
2.2.13.6. Регламентиране на задължителното осигуряване от страна на ръководството на
лечебното заведение на специфични средства
за имунопрофилактика (ваксини) за персонала,
работещ с потенциално инфекциозни материали.
2.2.14. Права и задължения на родителите на
новороденото:
2.2.14.1. Право на информация и сведения за
новородените деца.
2.2.14.2. Задължение да удостоверят писмено
отказ или съгласие за диагностично-лечебните
дейности.
2.2.14.3. Задължение да спазват реда за получаване на сведения за новородените деца.
2.2.14.4. Задължение да спазват реда за свиждане
с новородените деца.
6569

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Пневмология и фтизиатрия“ (ДВ,
бр. 46 от 2010 г.)
§ 1. В заключителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф единствен става § 1.
2. Създават се § 2, 3 и 4:
„§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 4. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.“
§ 2. В приложението към член единствен
„Медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“ се правят следните изменения:
1. Раздел II се изменя така:
„ІІ. Нива на болнична компетентност и обем
на дейността по пневмология и фтизиатрия,
осъществявана в лечебните заведения
А. Изисквания за осъществяване
на специалността „Пневмология и
фтизиатрия“ в извънболнични усл о в и я – в амбулатория за специализирана
извънболнична медицинска помощ по пневмология и фтизиатрия (АСИМП по пневмология и
фтизиатрия), медико-диагностични лаборатории
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(МДЛ), специализиран кабинет по пневмология
и фтизиатрия в диагностично-консултативен
център (ДКЦ) и медицински център (МЦ) се
извършва диагностика на белодробни болести,
включително туберкулоза и амбулаторно лечение на белодробни болести.
1. Устройство на структура за специализирана
извънболнична медицинска помощ по пневмология и фтизиатрия (СИМП по пневмология и
фтизиатрия)
Минималните изисквания за самостоятелна
работа са кабинет и манипулационна, която
може да бъде обособена част от кабинета, чакалня и санитарен възел. Всички помещения
трябва да отговарят на действащите хигиенни
и инсталационни изисквания.
1.1. Лекарски кабинет – оборудване: бюро,
столове, медицинска кушетка, негативоскоп,
компютър, шкаф за документи, амбулаторен
журнал, рецепти, бланки за медицински изследвания; телефон и друго необходимо обзавеждане за амбулаторен преглед. Медицинското
оборудване трябва да отговаря на предмета на
дейност по пневмология и фтизиатрия.
1.2. Манипулационна и съответно оборудване за извършване на рутинни и специфични
дейности, като функционално изследване на
дишането, туберкулинодиагностика, процедури при спешни състояния – инхалиране и
инжектиране (инфузия) на бронходилататори
и кортикостероиди, кардиоактивни лекарства
и други, кардиопулмонална ресусцитация.
1.3. Чакалня.
1.4. Санитарен възел.
За осъществяване на СИМП по пневмология и фтизиатрия може да се използва общият
спешен шкаф и манипулационна, апаратура за
изследване на дишането, чакалня и санитарен
възел, когато съответната структура е разположена в лечебно заведение, снабдено с това
оборудване. Всяка структура за СИМП по пневмология и фтизиатрия осигурява необходимото
за хигиенизиране на помещенията съгласно
нормативните изисквания.
2. Персонал, квалификационни изисквания,
действия:
2.1. Лекар със специалност „Пневмология
и фтизиатрия“ извършва:
2.1.1. медицински преглед в амбулаторни
или домашни условия;
2.1.2. диагностика и лечение;
2.1.3. определяне на показанията за хоспитализация – планова и спешна;
2.1.4. оказване на спешна медицинска помощ
при необходимост;
2.1.5. определяне на показания за рехабилитация;
2.1.6. определяне на здравно състояние и
временна неработоспособност;
2.1.7. диспансеризация;
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2.1.8. подготвяне на документи за представяне пред ДЕЛК/ТЕЛК;
2.1.9. промоция, превенция и профилактика;
2.1.10. участие в национални и регионални
здравни програми.
2.2. Лекар със специалност „Пневмология
и фтизиатрия“ назначава:
2.2.1. специфични изследвания: спирометрия
и други функционални изследвания, кръвногазов анализ, микробиологично и цитологично
изследване на храчка;
2.2.2. бронхологично изследване;
2.2.3. образна диагностика: белодробна сцинтиграфия, компютърна томография и магнитен
резонанс, ехокардиография;
2.2.4. продължаване лечението на пациентите
с белодробни болести, включително туберкулоза;
2.2.5. консултация със специалист по „Пневмология и фтизиатрия“ в структура от по-високо
ниво на компетентност;
2.2.6. консултация с други специалисти при
необходимост;
2.2.7. контролни прегледи и корекция на
лечебен план при нужда;
2.2.8. диспансеризация.
2.3. Лекар със специалност „Пневмология и
фтизиатрия“ участва в изпълнението на програми
за контрол на белодробните болести. За целта:
2.3.1. регистрира новите случаи с белодробни
болести по диагнози;
2.3.2. следи и оценява: характеристика на
обслужваното население, заболеваемост, болестност и смъртност от белодробни болести;
2.3.3. следи изпълнението на дейността по
диспансерното наблюдение на болните;
2.3.4. извършва консултативна, профилактична и скринингова дейност.
2.4. Специалистът по здравни грижи, работещ на това ниво, трябва да има придобита
квалификация, насочена към дейността по
пневмология и фтизиатрия.
3. Основно оборудване за СИМП по пневмология и фтизиатрия:
3.1. медицинска кушетка;
3.2. апарат за артериално налягане със стандартна и широка маншета;
3.3. медицински термометър;
3.4. стойка за инфузии;
3.5. спешен шкаф за лекарства от първа
необходимост и консумативи;
3.6. хладилник за съхранение на биопродукти
(туберкулин);
3.7. саморазгъващ се балон;
3.8. кислородна бутилка с минимален обем
2 л, с редуциращ вентил и маска;
3.9. въздуховоди Гьодел;
3.10. усторазтворител;
3.11. скалпел и ножици (обикновена, права
островърха и извита);
3.12. пинцети (анатомична и хирургична);
3.13. стерилизатор (автоклав) или договор
за стерилизация;
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3.14. стерилизационен контейнер (среден
и малък);
3.15. лекарска чанта за лекарствени продукти,
инструменти и за домашни посещения;
3.16. игла за плеврална пункция;
3.17. спирометър.
4. Лекарствени продукти и медицински изделия при изпълнители на СИМП по пневмология
и фтизиатрия:
4.1. бронходилататор – дозиращ аерозол;
4.2. кортикостероид за интравенозно приложение;
4.3. стерилни тампони за бактериологично
изследване;
4.4. шпатули – еднократни;
4.5. памук, марля, бинтове, лейкопласт,
лигнин;
4.6. спринцовки еднократни – 2, 5, 10, 20 мл;
4.7. игли за спринцовки – различни размери;
4.8. интравенозни канюли;
4.9. есмарх или турникет;
4.10. антисептици;
4.11. системи за инфузия;
4.12. стерилни и нестерилни ръкавици.
5. Особености при осъществяване на някои
дейности:
5.1. Допуска се сключване на договори с
друго лечебно заведение за стерилизация на
инструментариум и превързочен материал.
5.2. Изпирането на постелъчен материал
и работно облекло се извършва в перални,
специално предназначени за това.
5.3. За ДКЦ, МЦ, групови и индивидуални
практики за специализирана медицинска помощ,
които се намират в една сграда, специалистите
по пневмология и фтизиатрия могат да ползват
общото оборудване (например стерилизатор,
кислород, инструментариум за кардиопулмонална реанимация).
6. Лечебни заведения за извънболнична помощ,
в които се извършва диспансеризация на болни
от белодробни болести, включително туберкулоза, разполагат със специализирани кабинети,
белодробна функционална лаборатория (БФЛ),
бронхологичен кабинет, микробиологична и клинична лаборатория:
6.1. Кабинети по пневмология и фтизиатрия:
тяхното устройство, персонал, основно оборудване и дейност отговарят на всички изисквания за структура на СИМП по пневмология
и фтизиатрия.
6.2. Белодробна функционална лаборатория
(БФЛ): освен изследванията по раздел ІІІ,
т. 1.1 на този стандарт в БФЛ задължително
се извършва и кръвно-газов анализ.
6.3. Бронхологичен кабинет/отделение: извършване на бронхоскопии с диагностична и/
или терапевтична цел съгласно придобитата от
специалистите професионална квалификация
по бронхология.
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6.4. Образна (рентгенова) диагностика: при
наличие на собствена апаратура се извършва
рентгеноскопия и рентгенография на гръден
кош според изискванията в медицински стандарт „Образна диагностика“.
6.5. Микробиологична лаборатория: може
да разполага със собствена микробиологична
лаборатория или по договор да ползва външна
лаборатория. Изискванията за квалификация
на персонала, за организация и дейност са
определени в медицински стандарт „Клинична
микробиология“.
6.6. Клинична лаборатория: може да разполага със собствена клинична лаборатория или
по договор да ползва външна лаборатория.
Изискванията за квалификация на персонала,
за организация и дейност са определени в медицински стандарт „Клинична лаборатория“.
Б. Изисквания за осъществяване
на дейности по пневмология от І
(първо) ниво на компетентност в лечебно заведение за болнична помощ
1. Дейности по отношение на пулмологично
болни могат да се осъществяват като част от
дейността на болнично отделение/клиника по
медицинската специалност „Вътрешни болести“
от І, ІІ и ІІІ ниво.
2. В тези болнични структури може да се
извършва лечение на остри, обострени и хронични белодробни заболявания без комплицирано
протичане. Когато нивото на професионална
квалификация на лекаря със специалност „Пневмология и фтизиатрия“ във вътрешно отделение
на МБАЛ позволява (например придобита
професионална квалификация за извършване
на бронхоскопия), могат да се извършват и
дейности с повишена сложност.
3. Други изисквания към структурите от това
ниво – прилагат се изискванията за посоченото
в т. 1 ниво, определени с медицинския стандарт
по вътрешни болести.
В. Изисквания за осъществяване
на специалността „Пневмология и
фтизиатрия“ в структура от ІІ (второ)
ниво на компетентност в болница
за активно лечение
1. Дейностите се извършват в СБАЛББ и отделение по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ.
2. Специфични изисквания:
2.1. В тези структури могат да бъдат разкривани специализирани пневмологични и/или
фтизиатрични отделения.
2.2. Разполагат с обособен сектор с централна
кислородна инсталация и минимум 4 легла за
интензивно наблюдение и лечение. Минималното оборудване включва: бронхоскоп – 1 бр.,
апаратура за функционално изследване на дишането, ЕКГ монитори с неинвазивно измерване
на AH, SpO2, с регистриращо устройство за
основните показатели – 3 бр., от които един за
следене на параметрите на външното дишане,
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пулсоксиметрия, неинвазивно артериално налягане, 4 перфузора, подвижен рентгенов апарат
(за скопия и графия) и електрокардиограф (в
отделението).
2.3 Лечебните заведения разполагат с белодробна функционална лаборатория и бронхологичен кабинет, отделение за образна
диагностика, клинична лаборатория ниво II,
микробиологична и патоморфологична лаборатория, отговарящи на изискванията съответно
на медицински стандарт „Образна диагностика“,
медицински стандарт „Клинична лаборатория“,
медицински стандарт „Клинична микробиология“ и медицински стандарт „Клинична патология“. Лечебните заведения трябва да разполагат
с микробиологична лаборатория и възможност
за извършване на кръвно-газов анализ на територията на болницата. Патоанатомия, както
и КАТ или МРТ могат да се извършват и по
договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място.
2.4. Всички помещения, в които се извършва
медицинска дейност от второ ниво на медицинско обслужване по пневмология и фтизиатрия,
трябва да отговарят на нормативно установените
хигиенни и инсталационни изисквания.
2.5. Хигиенните и инсталационните изисквания за фтизиатричното отделение са тези за
инфекциозна структура (отделение/клиника по
инфекциозни болести) съгласно Наредба № 29
от 1999 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения за
болнична помощ, диспансерите и домовете за
медико-социални грижи (ДВ, бр. 108 от 1999 г.)
и Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда
за заустване на производствени и отпадъчни
води в канализационните системи на населените
места (ДВ, бр. 108 от 2000 г.).
2.6. В лечебните заведения на това ниво се
създават съобразно потребностите изолатори
със стаи с легла.
3. Организация на дейността:
3.1. В лечебните заведения и структури на
второ ниво се диагностицират и лекуват бол
ни с остри и хронични белодробни болести,
когато това е невъзможно да се осъществи
успешно в условията на извънболничната помощ, включително туберкулоза при разкрито
фтизиатрично/пневмофтизиатрично отделение.
Към тези лечебни заведения и структури се
насочват и болни, при които заболяването е
с комплицирано протичане и при които се
предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури. Дейността
по пневмология и фтизиатрия на това ниво
включва още:
– диспансеризация на болни с туберкулоза
и хронични белодробни болести;
– химиопрофилактика на туберкулозата на
показаните за това контингенти;
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– методична помощ на общопрактикуващите
лекари от съответния регион по провеждане
на специфичната имунопрофилактика срещу
туберкулозата съвместно с РИОКОЗ;
– организиране и провеждане на семинари
с общопрактикуващите лекари от съответния
регион по актуални проблеми на белодробните
болести и туберкулозата.
3.2. Дейността по пневмология и фтизиатрия в лечебните заведения на това ниво се
осъществява най-малко от 4 лекари, от които
най-малко двама специалисти (лекар/лекари)
със специалност по пневмология и фтизиатрия
и с придобита професионална квалификация
за извършване на високоспециализирани или
специфични дейности по специалността (задължително един сертифициран специалист за
извършване на бронхоскопия), назначени на
постоянен щат. Единият от специалистите може
да бъде със специалност „Вътрешни болести“.
3.3. Специализирана болница за активно
лечение на белодробни болести следва да има
на щат лекари със специалност по образна
диагностика, клинична лаборатория и клинична микробиология. Останалите лечебни
заведения, осъществяващи дейност на това
ниво, следва да имат на щат или по договорни
отношения лекари с изброените специалности
за консултативна дейност, която е необходима
за осигуряване на качеството на работата в
тези лечебни заведения.
3.4. Началниците на отделения в тези лечебни
структури са лекари със специалност по пневмология и фтизиатрия и минимум 5-годишен
стаж по специалността в лечебно заведение за
болнична помощ.
3.5. Старшата медицинска сестра е лице с
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“ и с клиничен
стаж в пневмологично отделение/клиника над
5 години.
3.6. Цялостната организация на дейността
на отделенията по пневмология и фтизиатрия
се определя от правилник за вътрешния ред
и задължителни протоколи за добра клинична
практика.
3.7. Организацията на специфичната за
пневмологията и фтизиатрията дейност е неразделна част от правилника за устройство и
дейност на лечебното заведение.
3.8. Минимален обем дейност – 380 преминали пациенти годишно на всеки 10 легла.
Г. И з и с к в а н и я з а о с ъ щ е с т в я в а н е
на специалността „Пневмология
и фтизиатрия“ в структура от IІI
(трето) ниво на компетентност в
болница за активно лечение
Дейността по пневмология и фтизиатрия
се осъществява от СБАЛББ или клиника по
белодробни болести в МБАЛ.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

1. База, оборудване, хигиенни и инсталационни
изисквания
1.1. Клиниката по белодробни болести (по
пневмология и/или фтизиатрия) има обособен интензивен сектор с минимум легла и
минимално оборудване съгласно медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“ или
възможност за интензивно лечение на пациенти в общоболнична структура за интензивно
лечение. Ако е разкрито отделение за интензивно лечение към клиниката, то също трябва
да отговаря на изискванията на медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
1.2. Когато в клиниката по белодробни
болести е разкрито фтизиатрично отделение,
то следва да отговаря на изискванията за оборудване, хигиена и инсталации за инфекциозна
структура (отделение/клиника по инфекциозни
болести) съгласно Наредба № 29 от 1999 г. за
основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният
ред на лечебните заведения за болнична помощ,
диспансерите и домовете за медико-социални
грижи (ДВ, бр. 108 от 1999 г.) и Наредба № 7
от 2000 г. за условията и реда за заустване на
производствени и отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ,
бр. 108 от 2000 г.).
1.3. В лечебните заведения, извършващи
дейност на това ниво, са задължително разкрити (самостоятелни или към клиниката по
пневмология) следните структури:
1.3.1. Белодробна функционална лаборатория,
оборудвана за извършване на изследванията по
раздел ІІІ, т. 1.2 на този стандарт.
1.3.2. Отделение за образна диагностика, извършващо рентгеноскопия и рентгенография на
бял дроб, контрастни рентгенови изследвания,
ехография, изследвания на кръвоносни съдове,
компютърна томография, магнитнорезонансна
томография, включително по договор с друго
лечебно заведение, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“.
1.3.3. Бронхологичен кабинет, оборудван
съгласно раздел ІV, т. 2.1 на този стандарт.
1.3.4. Микробиологична лаборатория съгласно медицински стандарт „Клинична микробиология“.
1.3.5. Лаборатория за хематологични и био
химични изследвания съгласно медицински
стандарт „Клинична лаборатория“ (клинична
лаборатория ниво III).
1.3.6. Имунологична лаборатория (в болницата или по договор) съгласно медицински
стандарт „Клинична и лабораторна имунология“.
1.3.7. Патоморфологична лаборатория съгласно медицински стандарт „Клинична патология“ може да бъде по договор с лаборатория
на територията на населеното място.
1.4. Структурите на това ниво разполагат със
следното минимално оборудване: инфузионни
помпи – 3 бр., бронхоскоп – 1 бр., апаратура
за функционално изследване на дишането, ЕКГ
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монитори с неинвазивно измерване на AH,
SpO2, с регистриращо устройство за основните
показатели – 6 бр., от които три за следене
на параметрите на външното дишане, пулсоксиметрия, неинвазивно артериално налягане,
4 перфузора, подвижен рентгенов апарат (за
скопия и графия) и електрокардиограф; КАТ
или МРТ (може и по договор с друго лечебно
заведение на територията на населеното място).
2. Организация на дейността:
2.1. В Клиника по белодробни болести (по
пневмология или пневмология и фтизиатрия)
се диагностицират и лекуват болни с остри и
хронични белодробни болести, включително
туберкулоза. Дейностите се осъществяват от
най-малко 6 лекари, от които 3 със специалност по пневмология и фтизиатрия и придобита
професионална квалификация за извършване на високоспециализирани и специфични
дейности в тази област (задължително един
сертифициран специалист за извършване на
бронхоскопия), назначени на постоянен щат.
Единият от специалистите може да бъде със
специалност „Вътрешни болести“.
2.2. Клиниката по пневмология и фтизиатрия се ръководи от хабилитирано лице със
специалност по пневмология и фтизиатрия и
минимум 10-годишен стаж по специалността в
лечебно заведение за болнична помощ.
2.3. В Клиниката по пневмология и фтизиат
рия могат да работят и лекари без специалност
по пневмология и фтизиатрия: асистенти, докторанти, клинични ординатори, ординатори.
Броят на специализантите или лекарите без
специалност по пневмология и фтизиатрия
не може да надхвърля 50 % от работещите в
клиниката лекари.
2.4. Белодробната функционална лаборатория и бронхологичният кабинет се ръководят
от лекари със специалност по пневмология
и фтизиатрия и съответната професионална
квалификация, назначени на щат в клиниката/
болницата.
2.5. Старшата медицинска сестра е лице с
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управ
ление на здравните грижи“ и с над 5 години
стаж в пневмологично отделение/клиника.
2.6. Клиниката по белодробни болести към
лечебното заведение на това ниво може да
е база за обучение по обособени раздели на
специалността пневмология и фтизиатрия, ако
отговаря на условията при определяне на базите.
2.7. Лекарите със специалност по пневмология и фтизиатрия (хабилитирани и нехабилитирани), работещи на това ниво, могат да
оказват консултативна и методична помощ в
други лечебни заведения.
2.8. Организацията на специфичната за пневмология и фтизиатрия дейност е неразделна
част от правилника за устройство и дейност
на лечебното заведение.
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2.9. Минимален обем дейност – 1000 преминали пациенти годишно.
3. Когато лечебното заведение извършва
дейности по пневмология и фтизиатрия с гръдна хирургия и интензивно отделение/клиника,
следва да:
3.1. Разполага освен това със:
3.1.1. Фтизиатрично отделение/клиника в
СБАЛББ или в рамките на инфекциозната
структура на МБАЛ.
3.1.2. Клиника/отделение за интензивно лечение съгласно медицински стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“.
3.1.3. Белодробна функционална лаборатория,
оборудвана за извършване на изследванията по
раздел ІІІ, т. 1.3 на този стандарт.
3.1.4. Бронхологично отделение, оборудвано
съгласно раздел ІV, т. 2.2 и 2.3 на този стандарт.
3.1.5. Клиника по гръдна хирургия съгласно
медицински стандарт „Гръдна хирургия“.
3.1.6. Патоморфологична лаборатория съгласно медицински стандарт „Клинична патология“.
3.1.7. В СБАЛББ някои диагностични дейности, като компютърна томография, магнитнорезонансна томография, радиоизотопни и
имунологични изследвания, могат да бъдат осигурявани по договор с други лечебни заведения.
3. 2. Има следната организация на дейността:
3.2.1. Извършват се всички високоспециализирани дейности в областта на пневмологията
и фтизиатрията, включително интервенционална пулмология, интензивно лечение и гръдна
хирургия. В тях работят лекари с различни
специалности, които формират екипи и могат
да осъществяват интердисциплинарни дейности
в областта на пневмологията и фтизиатрията.
3.2.2. Към лечебните заведения, отговарящи
на изискванията за това ниво, могат да се насочват, диагностицират и лекуват болни, чиито
проблеми не са от компетенцията на останалите
лечебни заведения в страната.
3.2.3. Клиниката по пневмология и фтизиатрия се ръководи от хабилитирано лице със
специалност по пневмология и фтизиатрия и
минимум 10-годишен стаж по специалността в лечебно заведение за болнична помощ.
Броят на специализиращите или лекарите без
специалност по пневмология и фтизиатрия
не може да надхвърля 50 % от работещите в
клиниката лекари.
3.2.4. Управлението на дейността на клиниката по пневмология и фтизиатрия се осъществява от началник-клиника, началник-отделение
(когато е разкрито отделение) и старша медицинска сестра.
3.2.5. Началникът на клиниката планира,
организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в клиниката, за икономическата ефективност, информационното
осигуряване, дейностите по учебния процес
и кадровата политика в клиниката, създава
условия за изпълнение на научни програми.
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3.2.6. Старшата медицинска сестра е лице
с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“ и клиничен
стаж в пневмологично отделение/клиника над
5 години.
3.2.7. Структурата на това ниво е база за
обучение на студенти и за придобиване на
специалност по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, както и за придобиване на
професионална квалификация за извършване
на високоспециализирани и специфични дейности в обособени раздели на специалността
„Пневмология и фтизиатрия“.
3.2.8. Специалистите по пневмология и
фтизиатрия (хабилитирани и нехабилитирани),
работещи на това ниво, могат да оказват консултативна и методична помощ по пневмология и фтизиатрия и гръдна хирургия в други
лечебни заведения.
3.2.9. В правилници за устройството, дейността и вътрешния ред на СБАЛББ и съответно
на клиника по пневмология и фтизиатрия в
МБАЛ са регламентирани извършваните основни медицински, учебни и научни дейности,
както и функциите на постоянни и временни
структури (комисии, курсове), подпомагащи
осъществяването на отделните дейности.
Д. Изисквания за осъществяване
на специалността „Пневмология и
фтизиатрия“ в болници, в които се
осъществяват дейности на долекуване
Към болници за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация, в които се осъществява дейност по специалността „Пневмология
и фтизиатрия“, се насочват болни от цялата
страна, преминали острата фаза на активна
туберкулоза или с хронични неспецифични
белодробни болести.“
1. В раздел III, т. 8 се правят следните изменения:
а) в т. 8.1.1 думите „и МЦ“ се заличават;
б) в т. 8.1.2 думите „Диспансер за пневмофтизиатрични заболявания без стационар“ се
заменят с „Лечебни заведения за извънболнична
помощ, в които се извършват диагностика,
лечение и диспансеризация на болни от белодробни болести, включително туберкулоза“;
в) в т. 8.2.1 думите „Диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар,
специализирано“ се заличават;
г) в т. 8.2.2 думите „Университетска МБАЛ“
се заменят с „Многопрофилна болница за активно лечение“;
д) в т. 8.2.3 думите „Университетска СБАЛББ“ се заменят със „Специализирана болница
за активно лечение на белодробни болести“.
2. В раздел IV, т. 2.3 думата „университетска“
се заличава.
Министър: А.-М. Борисова
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Наредба за изменение на Наредба № 32 от
2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (ДВ, бр. 6
от 2009 г.)
§ 1. В заключителните разпоредби § 3 се
изменя така:
„§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.“
§ 2. В дял V „Специфични показатели за
оценка на медицинските дейности в специалността „Акушерство и гинекология“, глава
ХVI „Специфични количествени показатели за
медицински дейности в специалността „Акушерство и гинекология“ на приложение към
чл. 1, ал. 1 се правят следните измененения:
1. Точка 3.2 се изменя така:
„3.2. Изисквания за стационарни медицински дейности в акушерски структурни единици,
които функционират 3 и повече години:
3.2.1. в числото на изписаните от стационара
пациентки съотношението на небременни жени
(родили и абортирали, вкл. след прекъсване на
бременност по желание) към жени със запазена
бременност да е 3.0 или повече годишно;
3.2.2. минимален годишен брой раждания
съобразно нивото на компетентност на болничната структура:
3.2.2.1. при I ниво на компетентност – 100
раждания;
3.2.2.2. при II ниво на компетентност – 300
раждания;
3.2.2.3. при III ниво на компетентност – 1000
раждания;
3.2.3. минимален годишен брой раждания на
1 лекар на трудов договор в акушерска структурна единица на пълен работен ден – акушергинеколог или специализиращ „Акушерство и
гинекология“:
3.2.3.1. при липса на гинекологична дейност – 50 раждания;
3.2.3.2. при участие в не повече от 40 гинекологични операции годишно – 30 раждания;
3.2.3.3. при участие в повече от 40 гинекологични операции годишно – 20 раждания.“
2. Точка 3.3 се изменя така:
„3.3. Изисквания за стационарни медицински
дейности в гинекологични структурни единици,
които функционират 3 и повече години:
3.3.1. в числото на изписаните от стационара
пациентки съотношението на оперирани към
неоперирани болни да е 4.0 или повече годишно;
3.3.2. минимален годишен брой гинекологични операции от групи 2 – 12 на глава ХІV:
3.3.2.1. на 1 разкрито гинекологично легло – 35 операции;
3.3.2.2. на 1 операционна зала – 250 операции;
3.3.2.3. на всяка следваща операционна
зала – плюс 200 операции;
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3.3.3. минимален годишен брой участия в
гинекологични операции на 1 лекар на трудов
договор в гинекологична структурна единица
на пълен работен ден – акушер-гинеколог или
специализиращ „Акушерство и гинекология“:
3.2.3.1. при липса на участие в раждания – 80
операции;
3.2.3.2. при участие в не повече от 20 раждания годишно – 60 операции;
3.2.3.3. при участие в повече от 20 раждания
годишно – 40 операции.“
3. Точка 3.4 се изменя така:
„3.4. Следното изискване се прилага за
оценка на болници, където се оказва акушерогинекологична помощ, които функционират 3
и повече години: броят на операции от групи
5 и 8 по глава ХIV да не надвишава 50 % от
броя на всички операции за една година.“
Министър: А.-М. Борисова
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на
обмяната“ (ДВ, бр. 20 от 2005 г.)
§ 1. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Параграф единствен става § 1.
2. Създават се § 2, 3 и 4:
„§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 4. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.“
§ 2. В приложението към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. Раздел I се изменя така:
„I. Определение
Ендокринология и болести на обмяната (ендокринология) е специалност с преобладаваща
терапевтична насоченост. В тази специалност
се изучават нарушенията в отделните жлези
с вътрешна секреция, връзката помежду им,
връзката на ендокринната система с централната
нервна система, с другите органи и системи в
организма, както и регулацията и нарушенията
на метаболизма, диагностиката, диференциалната диагноза и терапевтичното поведение при
отделните нозологични единици.
Ендокринолог е лекар, който е придобил
специалност по „Ендокринология и болести
на обмяната“ по реда на наредбата по чл. 181,
ал. 1 от Закона за здравето.“
2. Създава се раздел Iа:
„Iа. Нива на компетентност
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1. Дейности по специалност ендокринология
се извършват в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ.
2. В болници за активно лечение структурите (отделения и клиники) по ендокринология
се класифицират на три нива в зависимост
от нивото на компетентност, чиито критерии
покриват.
3. Изисквания за осъществяване на специалността „Ендокринология“ от I ниво на
компетентност в болница за активно лечение:
3.1. В структурата се извършва лечение на
пациенти с декомпенсиран захарен диабет.
3.2. В структурата работят най-малко двама
лекари специалисти, от които поне единият е
с призната специалност по ендокринология,
вторият – с призната специалност по вътрешни
болести или ендокринология.
3.3. Структурата, в която се изпълняват
дейности по ендокринология I ниво, трябва да
разполага с ехографски апарат.
3.4. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си
с клинична лаборатория I ниво и рентгенов
апарат.
4. Изисквания за осъществяване на специалността „Ендокринология“ от II ниво на
компетентност в болница за активно лечение:
4.1. В структурата се извършва лечение на
пациенти с декомпенсиран захарен диабет и
заболявания на щитовидната жлеза.
4.2. В отделение/клиника по ендокринология
II ниво работят минимум четирима лекари, от
които поне двама са с призната специалност по
ендокринология, поне двама – с квалификация
за ехография на щитовидна жлеза.
4.3. В структурата има минимум 380 преминали пациенти годишно на всеки 10 легла.
4.4. Структурата (отделение или клиника по
ендокринология II ниво) трябва да разполага
с ехографски апарат с трансдюсер за части (с
възможност за изследване на щитовидна жлеза).
4.5. Болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага на територията
си с клинична лаборатория II ниво, микробиологична лаборатория и рентгенов апарат за
скопия и графия.
4.6. Структурата трябва да разполага с възможност за достъп до структура по патоанатомия
и възможности за изследване на пациентите
чрез компютърно-аксиална томография (КАТ)
или за ползване на магнитнорезонансна томография (МРТ), намиращи се на територията на
населеното място.
5. Изисквания за осъществяване на специалността „Ендокринология“ от III ниво на
компетентност в болница за активно лечение:
5.1. В структурата (отделение или клиника
по ендокринология) се извършва лечение на
всички остри, обострени и хронични заболявания на ендокринната система с комплицирано

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични
процедури.
5.2. В отделение/клиника по ендокринология
III ниво работят минимум шестима лекари, от
които поне четирима са с призната специалност
по ендокринология, поне двама – с квалификация за ехография на щитовидна жлеза.
5.3. В структурата има минимум 380 преминали пациенти годишно на всеки 10 легла.
5.4. Структурата трябва да разполага с
ехограф с трансдюсер за части (с възможност
за изследване на щитовидна жлеза).
5.5. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си
с клинична лаборатория III ниво, хормонална,
генетична, имунологична и микробиологична
лаборатория и рентгенов апарат за скопия и
графия.
5.6. Структурата трябва да разполага с възможност за достъп до структура по патоанатомия
и възможности за изследване на пациентите
чрез КАТ или за ползване на МРТ, намиращи
се на територията на населеното място.“
3. В раздел II. Устройство и оборудване на
помещения, в които се извършва ендокринологична дейност в лечебните заведения в т. 2
се правят следните изменения и допълнения:
а) в основното изречение думите „или сектор“ се заличават;
б) в т. 2.1.14 думата „сектор“ се заменя с
„легла“;
в) в т. 2.2.1 думите „(не се отнася за сектор
по ендокринология)“ се заличават;
г) в т. 2.2.4 думите „(на територията на
болницата)“ се заличават;
д) между т. 2.2.10 и т. 2.2.11 изречението „В
Клиниката по ендокринология се осигуряват
и:“ се заменя с „В клиниката/отделението по
ендокринология III ниво се осигуряват и:“.
4. В раздел III. Изисквания за персонала
и за организацията на работа в т. 2 се правят
следните изменения и допълнения:
а) в основното изречение думите „или сектор“ се заличават;
б) в т. 2.2 думите „завеждащи сектори“ се
заличават;
в) точка 2.3 се изменя така:
„2.3. Организация на работата
Структурата на КЕ, респ. ОЕ, следва да
обхваща основните направления в ендокринологията. В клиниката, респ. отделението, по
ендокринология се лекуват болни със следните
болести: захарен диабет и болни със съмнение
за хиперинсулинизъм (органичен, функционален); тиреоидна и метаболитна костна патология – всички заболявания на щитовидната жлеза
и паращитовидните жлези, метаболитни костни
заболявания; хипоталамо-хипофизо-надбъбречно-полова патология – всички заболявания на
хипоталамо-хипофизарната ос, надбъбречна
патология, заболявания на гонадните жлези,

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

редки генетични заболявания, ендокринни
хипертонии, редки ендокринни синдроми и
заболявания, ендокринен стерилитет, патология
на пубертета и климактериума.
В зависимост от нивото на компетентност:
а) в структура, в която се изпълняват дейности по ендокринология I ниво се лекуват
болни с декомпенсиран захарен диабет;
б) в отделение/клиника по ендокринология
II ниво се лекуват болни със захарен диабет и
със заболявания на щитовидната жлеза;
в) в отделение/клиника по ендокринология
III ниво се лекуват всички остри, обострени
и хронични заболявания на ендокринната
система.“;
г) точка 2.6 се изменя така:
„2.6. В отделение/клиника по ендокринология III ниво се организират дейности по:“.
5. В раздел V. Изисквания за обем на диагностичните възможности при ендокринно болния
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 2:
аа) основното изречение се изменя така:
„2. Диагностични възможности за изпълнение на дейности по ендокринология на I ниво
в отделение по вътрешни болести/отделение
по ендокринология към лечебно заведение за
болнична помощ.“;
бб) точка 2.3 се изменя така:
„2.3. Специфични дейности при захарен
диабет: освен дейностите на ендокринолога в
доболничната помощ се провежда допълнително
цялостна програма, ако има изградена структура за обучение на болни със захарен диабет.“;
вв) точки 2.3.1 и 2.3.2 се заличават;
б) създава се т. 2а:
„2а. Диагностични възможности на ендокринологично отделение/ендокринологична
клиника II ниво
Освен посочените за I ниво допълнително
се извършва:
а) ехография на щитовидна жлеза при налична квалификация;
б) работа с остеоденситометър при налична
квалификация;
в) ехография на гонадите при налична квалификация;
г) обучение на ендокринно болни относно
хранителен и двигателен режим, вредни навици
и други по съответните програми.“;
в) в т. 3 основното изречение се изменя така:
„3. Диагностични възможности за отделение/клиника по ендокринология III ниво към
лечебно заведение за болнична помощ.“
6. В раздел VII. Професионални взаимоотношения между специалисти по ендокринология от
различните нива в зависимост от диагностичните
възможности в ендокринологичен кабинет в
амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ, в отделение по ендокри-
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нология и в клиника по ендокринология към
лечебно заведение за болнична помощ т. 1.2
се изменя така:
„1.2. Поведение при деца: с минимума
изследвания от извънболничната подготовка
детето се изпраща директно от ОПЛ или друг
специалист в детско отделение на болница за
активно лечение или университетска детска
клиника по всяко време на денонощието с
направление за хоспитализация; ако детето
е нетранспортабилно, при известен диабет се
хоспитализира в най-близкото лечебно заведение за болнична помощ за овладяване на
състоянието; след овладяване на състоянието
се транспортира в детско отделение на болница
за активно лечение или университетска детска
клиника за довършване на лечението. При
новооткрит захарен диабет детето се приема
направо в университетска детска клиника.“
7. В раздел VIII. Принципи за поведение
на специалиста ендокринолог и медицинската
сестра при спешни и животозастрашаващи
състояния се правят следните изменения и
допълнения:
а) последното изречение на основния текст
се изменя така:
„При настъпване на спешно и животозастрашаващо състояние се прилага кардиопулмонална реанимация до предаването на болния
на спешния екип или настаняването му в
съответното отделение за интензивно лечение
на КЕ/ОЕ.“;
б) изречението след т. 1.3 „продължително
поддържане на живот.“ се изменя така:
„До постъпването на пациента в отделение
за интензивно лечение се прилага само основно
поддържане на живот съгласно т. 1.1.“
Министър: А.-М. Борисова
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.)
§ 1. В заключителните разпоредби се създават § 3, 4 и 5:
„§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 5. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.“
§ 2. В приложението към член единствен
„Медицински стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“ се създава раздел ІV:
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„Раздел ІV. Нива на болнична компетентност
и обем на дейността по анестезиология и интензивно лечение, осъществявана в лечебните
заведения
А. Изисквания за осъществяване на дейности
по анестезиология и интензивно лечение от
І (първо) ниво на компетентност в лечебно
заведение за болнична помощ
1. Минимален брой специалисти – в случаите, когато се дава само анестезия при хирургични интервенции и не се извършва интензивно
лечение – двама лекари със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“. В случаи
на обособена структура, когато се извършва
24-часово интензивно лечение – съобразно
раздел III, буква „Б“, т. 3.2.4 на този стандарт.
2. Минимален брой лекари – в случаите,
когато се дава само анестезия при хирургични
интервенции и не се извършва интензивно лечение – трима лекари. В случаи на обособена
структура, когато се извършва 24-часово интензивно лечение – съобразно раздел III, буква
„Б“, т. 3.2.4 на този стандарт.
3. Минимален обем дейности – в случаите,
когато се дава само анестезия при хирургични
интервенции и не се извършва интензивно лечение – 380 преминали годишно пациенти на
всеки 10 хирургични легла.
4. Компетентност – регионална, венозна и
многокомпонентна инхалационна анестезия;
интензивно лечение при пациенти с животозастрашаващи заболявания – съобразно раздел
III на този стандарт.
5. Необходима апаратура – съобразно изискванията на този стандарт.
6. Други условия – клинична лаборатория
ниво I на територията на болницата; рентгенов
апарат за скопия и графия на територията на
болницата.
Б. Изисквания за осъществяване на дейности
по анестезиология и интензивно лечение от
IІ (второ) ниво на компетентност в лечебно
заведение за болнична помощ
1. Минимален брой специалисти – петима
лекари със специалност „Анестезиология и
интензивно лечение“.
2. Минимален брой лекари – седем.
3. Минимален обем дейности – при хирургични интервенции – 2000 преминали годишно
пациенти.
4. Компетентност – местна, проводна и обща
анестезия. Осъществяване на животоспасяващи
дейности и интензивно лечение в обособена
структура съгласно изискванията на раздел III
на този стандарт.
5. Необходима апаратура – ЕКГ монитори
с неинвазивно измерване на АН, SpO2, с регистриращо устройство за основните показатели – 6 бр. (от които един за следене на параметрите на външното дишане). Дефибрилатор – 1
бр. ЕКГ апарат – 1 бр. Анестезиологичен апа-
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рат – 3 бр. Стационарен респиратор – 3 бр.
Транспортен респиратор – 1 бр. Инфузионни
помпи – съгл асно този стандарт. Подвижна
рентгенова уредба (Кугел).
6. Други условия – клинична лаборатория
ниво II на територията на болницата; микробиологична лаборатория на територията на
болницата, КГА на територията на болницата,
рентгенов апарат за скопия и графия. Патоанатомия, както и КАТ или МРТ, могат да се
извършват и по договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място.
В. Изисквания за осъществяване на дейности
по анестезиология и интензивно лечение от
IІI (трето) ниво на компетентност в лечебно
заведение за болнична помощ
1. Минимален брой специалисти – седем
лекари със специалност „Анестезиология и
интензивно лечение“.
2. Минимален брой лекари – девет.
3. Минимален обем дейности – при хирургични интервенции – 2000 преминали годишно
пациенти.
4. Компетентност – пълен обем на местна,
проводна и обща анестезия; пълен обем интензивно лечение, осъществявано в обособена
структура съгласно изискванията на раздел III
на този стандарт и с високо качество.
5. Необходима апаратура – ЕКГ монитори с неинвазивно измерване на АН, SpO2, с
регистриращо устройство за основните показатели – 8 бр. (от които три за следене на
параметрите на външното дишане). Дефибрилатор – 1 бр. ЕКГ апарат – 1 бр. Анестезиологичен апарат – 3 бр. Стационарен респиратор – 6 бр. Транспортен респиратор – 1 бр. Инфузионни помпи – 12 бр.
6. Други условия – клинична лаборатория
ниво III (вкл. кръвно-газов анализ, хемостазеология и др.) и микробиологична лаборатория
на територията на болницата; рентгенов апарат
за скопия и графия и КАТ или МРТ на територията на населеното място и патоанатомия.“
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Министър: А.-М. Борисова

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 41 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение“ (ДВ, бр. 83
от 2009 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създават параграфи § 4 и 5:
„§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
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§ 5. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.“
§ 2. В приложението към член единствен,
ал. 1 се правят следните изменения:
1. В раздел Б „Диализна структура“:
а) точка II „Обем на лечебната дейност в
диализните структури на Република България“
се изменя така:
„II. Нива на компетентност на диализните
структури на Република България
Диализните клиники/отделения се класифицират на три нива в зависимост от нивото
на компетентност, чиито критерии покриват.
1. Диализна клиника или отделение III ниво
извършва:
а) наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;
б) подготовка на болни с напреднала ХБН
за диализно лечение;
в) лечение на болни с ХБН с хемодиализа,
перитонеална диализа и други извънбъбречни
методи за очистване на кръвта;
г) лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение;
д) лечение на болни с ОБН, лекувани в
други структури на болницата;
е) приложение на извънбъбречни методи за
очистване на кръвта при спешни състояния и
остри интоксикации;
ж) приложение и на други методи на извънбъбречно очистване на кръвта;
з) диализно лечение на болни и от други
болници в страната;
и) научноизследователска и преподавателска
дейност.
1.1. В диализна клиника/отделение III ниво
работят минимум трима лекари, от които поне
двама с призната специалност – поне един с
призната специалност по нефрология, а вторият – с призната специалност по нефрология
или вътрешни болести.
1.2. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си
с клинична лаборатория III ниво.
2. Диализна клиника/отделение II ниво
извършва:
а) наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;
б) подготовка на болни с напреднала ХБН
за диализно лечение;
в) лечение на болни с ХБН с хемодиализа,
перитонеална диализа;
г) други извънбъбречни методи за очистване
на кръвта;
д) лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение;
е) лечение на болни с ОБН, лекувани в
други структури на болницата;
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ж) приложение на извънбъбречни методи
за очистване на кръвта при спешни състояния
и остри интоксикации.
2.1. В диализна клиника/отделение II ниво
работят минимум двама лекари, от които поне
един с призната специалност по нефрология
или вътрешни болести.
2.2. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си
с клинична лаборатория II ниво.
3. Диализно отделение I ниво извършва:
а) наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;
б) подготовка на болни с напреднала ХБН
за диализно лечение;
в) лечение на болни с ХБН с хемодиализа,
перитонеална диализа и други извънбъбречни
методи за очистване на кръвта;
г) лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение;
д) лечение на болни с ОБН, лекувани в
други структури на болницата.
3.1. В диализно отделение I ниво работят
минимум двама лекари, от които поне един
с призната специалност по нефрология или
вътрешни болести.
3.2. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си
с клинична лаборатория I ниво.
4. Диализен център извършва:
а) наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;
б) подготовка на болни с напреднала ХБН
за диализно лечение;
в) лечение на болни с ХБН с хемодиализа,
перитонеална диализа;
г) други извънбъбречни методи за очистване
на кръвта;
д) лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение.
За дейностите, които не извършва (съдов
достъп, ползване на лаборатория, дейности
по образна диагностика и други), диализният
център или лечебното заведение, в което се
намира диализната структура, сключва договор
с болница, извършваща тези дейности.
Оценка на диализното лечение се прави според обема на извършената дейност и
постигнатите показатели за качество съгласно т. V от таблица № 3. Различен е обемът
на дейността при пациенти в стабилно и в
критично състояние. Критични състояния са
тези при полиморбидни болни с полиорганна
недостатъчност, пациенти в напреднала възраст с придружаващи заболявания, коматозни
състояния, тежко протичащи клинични форми
на ОБН, остри отравяния, усложнена и декомпенсирана ХБН, малки деца. Хемодиализи и
хемосорбции, които се провеждат по витални
индикации, налагат извършване на по-голям
обем дейност. Тя включва спешна консултация,
провеждане на лабораторни и рентгенови из-
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следвания, осъществяване на временен съдов
достъп, проследяване на виталните показатели
по време на диализа, при необходимост – кардиомониториране, проследяване на сатурацията,
кислородолечение, осигуряване на индивидуален
сестрински пост.
Интензивните грижи за такива пациенти
изискват допълнителна квалификация, опит и
отговорност. Състоянието, проследено в динамика, проведените изследвания, приложените
лекарствени продукти, диализната прескрибция и резултатът от лечението се описват в
диализния протокол съгласно таблица № 1.
Хемодиализи и хемосорбции, провеждани при
пациенти в критично състояние, се оценяват с
коефициент за тежест 1,5. Броят на диализите
на пациенти в критично състояние се отчита
отделно. Оценката се извършва от ръководителя на лечебното заведение след доклад от
началника на диализната структура, който се
представя ежемесечно в срок до 5-о число на
следващия месец.“;
б) в т. III „Изисквания към персонала на
диализната структура“ точка 1 „Изисквания
към числеността“ се изменя така:
„III. Изисквания към персонала на диализ
ната структура
1. Изисквания към числеността:
а) на един лекар – до 2000 диализи годишно;
б) на една медицинска сестра – до 700 диализи годишно;
в) технолози според нуждите на диализната
структура.“
2. Таблица № 2 към раздел Б, т. VI се изменя така:
„Таблица № 2 към раздел Б, т. VI
Клиника, отделение, диализен център
Лечебно заведение ...................................................
......................... град ...................................................
адрес ..........................................................................
......................................................................................
Началник на диализна структура: .....................
......................................................................................
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за ..............
тримесечие на 20 .... г.
Изпраща се в МЗ в срок до 5-о число след изтичане на периода
1. Брой диализни постове
2. Брой преминали болни с ХБН, хемодиализирани през тримесечието, в т.ч.:
2.1. Брой болни от други диализни звена,
диализирани временно
2.2. Брой болни на същото диализно звено,
диализирани постоянно
3. Брой болни, оставащи в края на тримесечието
4. Брой проведени ХД при ХБН
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5. Брой проведени ХД при ОБН
6. Брой проведени хемосорбции
7. Общ брой проведени ХД
8. Брой използвани хемодиализатори:
9. Брой катетеризации с поставен временен катетър
10. Брой катетеризации с поставен постоянен (тунелизиран) катетър
11. Общо използвано количество Еритропоетин – в хиляди Е
12. Количество използвано венозно желязо – в брой ампули
13. Количество използван НМХ – в хиляди Е
14. Количество използван Vit D дериват – в
брой таблетки
15. Количество използван цинакалцет – в
брой таблетки
16. Количество използван севеламер – в
брой таблетки
17. Брой пациенти, провеждащи перитонеална диализа
18. Специфични нужди на диализна структура според вида на пациентите:
хемодиализатори (вид, повърхност), катетри, други
19. Ненужни за момента консумативи,
подлежащи за преразпределение
Началник на клиника /отделение/ диализен
център:
Подпис ...........
Актуализирани служ. телефон, GSM, факс, e-mail
...........................................................................................
Дата ......................... “
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Министър: А.-М. Борисова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 24
от 14 юни 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Химик-технолог“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изиск ване (ДОИ)
за придобиването на квалификация по професията 524010 „Химик-технолог“ от област
на образование „Техника“ и професионално
направление 524 „Химични продукти и технологии“ съгласно Списъка на професиите
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за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 524010 „Химик-технолог“ съгласно
приложението определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална
квалификаци я за специалностите 5240101
„Технология на неорганичните вещества“,
5240105 „Технология на органичните вещества“, 5240106 „Технология на полимерите“,
5240107 „Технология на химичните влакна“,
5240108 „Технология на нефта, газа и твърдите
горива“, 5240109 „Технология на целулозата,
хартията и опаковките“, 5240110 „Технология на
фармацевтични и парфюмерийно-козметични
продукти“, 5240111 „Технология за обработка на
кожи“ и 5240113 „Технология на биогоривата“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 524010 „Химик-технолог“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Химик-технолог“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Химик-технолог“
Професионално направление:
524

Химични продукти и технологии

Наименование на професията:
524010

Химик–технолог

Специалности:

Степен на
п р о ф есио нална квалификация:

5240101

Технология на неорганичните вещества

Трета

5240105

Технология на органичните вещества

Трета

5240106

Технология на полимерите

Трета

5240107

Технология на химичните
влакна

Трета

5240108

Технология на нефта, газа
и твърдите горива

Трета

5240109

Технология на целулозата,
хартията и опаковките

Трета

5240110

Технология на фармацевтични и парфюмерийнокозметични продукти

Трета

5240111

Технология за обработка
на кожи

Трета

5240113

Технология на биогоривата

Трета

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Химиктехнолог“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
ЗПОО (утвърден от министъра на образованието
и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-
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09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от
18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
29.10.2009 г.) входящото минимално образователно
равнище за ученици е завършен седми клас или
завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Химиктехнолог“ входящото минимално образователно
равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит.
За обучение по професията „Химик-технолог“
с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит по професии от професионално направление „Химични
продукти и технологии“.
За лица, завършили обучение за придобиване
на втора степен на професионална квалификация
по съответната специалност на професията „Химик-оператор“, както и за лица с професионален
опит по професията „Химик-технолог“ се организира надграждащо обучение. Съдържанието
на обучението се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, описани
в Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.).
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Химик-технолог“
трябва да може да работи в предприятия от
химическата индустрия, както и в предприятия
от добивната и преработващата промишленост.
Химик-технологът работи с машини, уреди
и апарати в различни химични производства,
осъществява наблюдение и контрол на технологичните процеси. В случаи на констатирани
отклонения в параметрите на технологичния
процес и дефекти в крайния продукт той предприема адекватни действия. Под ръководството
на мениджъра по производството и ръководителя
на звеното химик-технологът участва в цялостния
производствен процес.
Химик-технологът поема отговорност за: осигуряване на условия за нормалното протичане
на технологичните процеси; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд и опазване на околната среда; осигуряване
качеството на крайния продукт; работата на
екипа. Химик-технологът осъществява връзка
с ръководителите в съответното производство.
За успешното упражняване на професията
химик-технологът трябва да бъде прецизен и
точен при изпълнение на трудовите си дейности,
да работи с чувство на отговорност към екипа,
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който ръководи, да общува безконфликтно и
да решава проблемни ситуации, възникнали в
процеса на работа.
В химическите производства част от производствените задачи се извършват чрез компютърни
програми, което изисква от химик-технолога
отлично познаване на етапите на технологичните
процеси и режимите на работата.
Химик-технологът трябва да разбира и да интерпретира резултатите от химичните анализи, да
разбира функционирането на уредите, използвани
за провеждане на анализите. Той проверява верността на резултатите и прави отчет за анализите.
Сложността на операциите, които извършва
химик-технологът, зависи от спецификата на
производствените процеси. Производствените
процеси в химическата индустрия обикновено са
непрекъснати, което определя в голяма степен
спецификата на неговата работа. Оттук произтича
едно от изискванията за неговата успешна работа – да знае как да реагира в критична ситуация
с цел отстраняване на възникнал проблем и
свеждане до минимум на загубите и опасностите
от тази ситуация. Реалните производствени условия налагат химик-технологът да може да заема
няколко работни места в дадено химично производство, да може да се адаптира при промяна на
технологичните процеси, при въвеждане на нова
техника. Това изисква нагласа за надграждане на
знания и умения, за самостоятелно усвояване на
нови компетенции, необходими за променящите
се условия на труд.
Успешната работа на химик-технолога изисква
да притежава професионални компетенции за
опазване на околната среда – при провеждане
на производствените процеси и пречистване на
отпадни води, газове и твърди вещества. Умението
да поема отговорност и да ръководи работата на
екип е важно изискване в условията на работна
среда, свързана с рискови фактори – високи температури, токсични вещества, високо налягане и
др. Като част от работния екип трябва да създава
добри работни взаимоотношения, да бъде коректен
и лоялен към фирмата.
При изпълнение на своите задължения е изложен на вредни влияния, което налага изпол
зването на защитно облекло и екипировка, като
безопасни обувки, защитни очила, ръкавици,
каска, шлемофони, шумозаглушители и др. По
време на работа трябва да е отговорен за своето
здраве и безопасност, за безопасността на своите
колеги и за опазване на околната среда.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по специалност от професията
„Химик-технолог“ може да се обучава по друга
специалност, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Химични продукти и технологии“,
както и част от специфичната за професията
подготовка се зачита.
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Обучение по професии с придобиване на
трета степен на професионална к валификация – „Биотехнолог“, „Лаборант“, „Еколог“ или
„Технолог в силикатните производства“, може
да се осъществи след конкретизиране (от обучаващата институция) на разликите в отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка и осигуряване на възможности за
нейното допълнително усвояване.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Репуб
лика България, утвърдена със Заповед № 742
от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г.,
Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от
28.12.2007 г., Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г. на
министъра на труда и социалната политика – лицата, придобили трета степен на професионална
квалификация по специалност на професията
„Химик-технолог“, могат да заемат съответните
за специалността длъжности: 3116-3001 Технолог,
биотехнологичен синтез; 3116-3002 Технолог,
технология на полимерните медицински изделия; 3116-3005 Технолог, кожарско и кожухарско
производство; 3116-3006 Технолог, нефт; 3116-3007
Технолог, нефтохимичен синтез; 3116-3008 Технолог, особено чисти вещества; 3116-3009 Технолог,
оценител; 3116-3010 Технолог, преработване на нефт
и газ; 3116-3011 Технолог, продукти от природен
газ и тяхното разпространение; 3116-3012 Технолог,
производство на минерални торове, киселини,
основи и соли; 3116-3014 Технолог, технология на
каучука; 3116-3015 Технолог, технология на опазване и почистване на водите и въздуха; 3116-3016
Технолог, технология на пластмасите; 3116-3017
Технолог, технология на свързващите вещества;
3116-3020 Технолог, технология на филмообразуващи полимерни вещества и лепила; 3116-3021
Технолог, фин органичен синтез; 3116-3022 Технолог, химик; 3116-3023 Технолог, химични влакна;
3116-3024 Технолог, химични процеси; 3116-3025
Технолог, целулоза, хартия и картон; 3116-3026
Технолог, технология на полимерите, както и
други длъжности, включени при актуализиране
на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления.
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
· познава и спазва правилата за здравословен
и безопасен труд;
· използва информационни и комуникационни
технологии;
· работи успешно в екип и да осъществява
ефективна комуникация с колегите си;
· ръководи и поема отговорност за работата
на група хора/екип;
· демонстрира предприемачески идеи, подходи
и умения;
· притежава необходимите икономически
знания;
· познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
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· владее един или два чужди езика на ниво,
позволяващо му да ползва техническа и технологическа документация;
· работи за устойчиво развитие на фирмата и
за утвърждаване на нейния имидж.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Химични продукти и технологии“.
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
· описва и прилага ефективна организация
на труда и на работното място в химичните
производства;
· спазва санитарно-хигиенните изисквания
и изискванията за опазване на околната среда;
· описва и правилно класифицира суровини,
полуготови продукти и крайни продукти в химичните производства;
· описва и обяснява физикохимичната природа
и етапите на технологичните процеси;
· характеризира предназначението и принципите на действие на оборудването в химичното
производство;
· описва и използва методи за: изпитване,
извършване на х имични, физикох имични и
механични анализи и контрол на изследваните
материали;
· анализира, обобщава и представя резултати
от анализи;
· осъществява контрол за спазването на технологичните етапи в производството;
· разчита и използва стандарти, техническа
и технологична информация;
· характеризира основните етапи на контрол
в химичните производства;
· описва начините на работа с лабораторното
оборудване, да работи с точност с оборудването
и да го поддържа съобразно изискванията за
безопасна работа;
· познава организационната структура на
фирмата и правомощията на длъжностните лица.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Химик-технолог“ задължителна
професионална подготовка.
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
· участва в организирането, провеждането
и осъществяването на контрол върху производствените процеси, спазвайки инструкциите и
регулативните норми;
· описва характеристиките на конкретния
технологичен процес;
· описва основните суровини, техните свойства
и приложение, начините за транспорт и изискванията за съхранение;
· познава и следи параметрите на технологичния процес и да предприема адекватни мерки
при констатиране на отклонения;
· разчита анализите, отнасящи се до производствения процес, и качеството на крайния продукт;
· организира и контролира поддържането на
техническата изправност на оборудването;
· ефективно организира конкретното производство.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
1
2
Общи за професията „Химик-технолог“
1. Спазва прави- 1.1. Обяснява правилата за безлата за безопасна опасност и реагира адекватно в
работа в произ- случай на пожар.
водството.
1.2. Оказва долекарска помощ
на пострадал.
1.3. Контролира спазването на
санитарно-хигиенни норми в лабораториите и в производството.
1.4. Контролира спазването на
изискванията за здравословни
и безопасни услови я на т руд
(ЗБУТ).
1.5. Следи за правилното използване на личните предпазни
средства от членовете на екипа,
който ръководи.
1.6. Работ и в съот ветст вие с
изиск вани я та за опазване на
околната среда.
1.7. Описва опасностите от рискове в зависимост от спецификата
на технологичния процес.
2. Осъществява 2.1. Контролира технологичните
контрол на дей- процеси по отношение на норминостите, свърза- те за опазване на околната среда
ни с опазване на (води, почви, въздух).
околната среда. 2.2. Съблюдава спазването на
националното и европейското
екологично законодателство.
2.3. Инициира прилагането на
превантивни и коригиращи мерки
за предотвратяване замърсяването на околната среда.
3. Организира и 3.1. Осъществява ефективна кокоордини ра ра- муникация в работния екип и с
ботата на група ръководството на фирмата.
или екип.
3.2. Обяснява принципите на професионалната етика и ги прилага
като модел на поведение.
3.3. Коорд и н и ра рабо тата на
малка група хора, познавайки
професионалните качества на
всеки член на екипа.
3.4. Използва съвременни ІCT за
улесняване на комуникациите
и организацията на работното
място.
3.5. Работи с компютърни конфигурации с бази данни, програми за изработка на електронни
таблици, схеми и диаграми при
съставяне на отчетите.
4. Прилага основ- 4.1. Консултира членовете на
н и т е и ко н о м и- екипа по отношение на трудовото
чески принципи законодателство, системите за
при управление- заплащане на труда и др.
то на фирма.
4.2. Консултира членовете на
екипа по основни елементи от
организацията и управлението на
химичните производства.
4.3. Поема отговорност за спазване на изискванията за управление
на качеството.
4.4. Участва в планирането на
квалификацията на персонала.
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1
5. Изпълнява зад ъ л жен и я т а н а
химик-технолога
в съответното
производство.

2
5.1. Отговаря за организацията и
осъществяването на технологичните процеси.
5.2. Поема отговорност за качеството на продукта.
5.3. Поема отговорност за работата на екипа, който ръководи.
5.4. Оцен ява извършената от
екипа работа.
6. Участва актив- 6.1. Описва физикохимичната
но и отговорно в същност на различните етапи на
производствения химико-технологичните процеси.
процес.
6.2. Обяснява основните термини, свързани със серията ISO
стандарти в у правлението на
качеството и управлението на
околната среда.
6.3. Разчита и анализира информаци ята, предоставена от
контролния компютър.
6.4. Работи с програмни продукти, специфични за химичните
производства.
6.5. Работи с база данни, програмни продукти и с електронни
таблици.
6.6. Разчита графики и диаграми
във връзка с производствения
процес.
7. Следи работата
на контролните и
измервателните
уреди.

8. Осъществява
наблюдение и
контрол на работните процеси.

7.1. Описва значението на технологичните измервания и последиците от отклоненията на
параметрите върху качеството
на крайния продукт.
7.2. Идентифицира и наблюдава
параметрите на производството
(температура, налягане, вискозитет, маса, pH, обем и др.).
7.3. Наблюдава работата на уредите за контрол на параметрите
на технологичните процеси.
7.4. Контролира дейностите на
екипа за спазване допустимите
г ра н и ц и на пара ме т ри т е на
технологичния режим.
8.1. От чита и ана лизира отклоненията от параметрите на
технологичните процеси.
8.2. Записва и съхранява по определен в инструкциите начин
информацията от контролните
уреди.
8.3. Сравнява данните от контролните уреди с установените
норми, прави анализ на причините за отклонения от нормалните стойности.
8.4. Реагира с конкретни действия за отстраняване на причините за отклоненията.
8.5. Осъществява контрол върху работата на операторите за
отст ран яване на възник нали
технически проблеми.
8.6. Уведомява инженер-технолога за проблемни и аварийни
ситуации и се консултира за начините на тяхното отстраняване.
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9. Осъществява
контрол на процедурите по вземане на проби и
предоставянето
им в лабораторията за анализ.

9.1. Контролира стриктното спазване на техниките за вземане на
проби и процедурите за тяхното
съхранение и пренасяне до лабораториите.
9.2. Спазва изиск ва ни я та за
достоверност на анализираната
проба.
9.3. Реагира адекватно при установяване на нарушения.
9.4. Поема отговорност за спазване на процедурите и за окончателното оформяне на резултатите от лабораторните анализи.
9.5. Обобщава резултатите от
анализите и предлага действия
при данни за отклонение от нормите на технологичния режим.
9.6. Провеж да консултации с
инженер-технолога относно резултатите от анализите.
9.7. Разчита и изпълнява писмените инструкции за работа
със специфично оборудване в
лабораторията – на български
и чужд език.

10. Контролира
спазването на
нормативната
у редба относно
опазване на здравето и защита на
околната среда.

10.1. Следи за правилното използване на личните предпазни
средства от членовете на екипа,
който ръководи.
10.2. Работи в съответствие с
изискванията за опазване на
околната среда.
10.3. Описва опасностите от риск
в зависимост от спецификата на
технологичния процес.
10.4. Оказва долекарска помощ
на пострадал в критична ситуация.

11. Разбира физ и к о -х и м и ч н а та с ъщ нос т на
технологичните
процеси и работи
с производственото оборудване.

11.1. Описва технологичната схема на производствения процес.
11.2. Харак теризи ра етапи те
на съответното производство и
обяснява значението на всеки
от тях.
11.3. Описва използваното оборудване – предназначение, устройство и принцип на действие.
11.4. Разчита термините и символите, използвани в техническите
формуляри за продуктите.
11.5. Описва химичните и физичните свойства на материалите,
използвани в производствения
процес.
11.6. Разчита и обяснява информацията в инструкциите на
уредите и апаратите.

12. Ръководи
дейностите за
ритмично подаване на материали и суровини за
производствения
процес.

12.1. Описва захранващи вериги, използвани за подаване или
извеждане на продукти (помпи,
тръби, клапи и др.).
12.2. Спазва процедурите за внасяне на суровините и извеждане
на продуктите от процеса на
производството.
12.3. Спазва правилата за безопасна работа.
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1 3. К о н т р о л и ра дейностите на екипа за
под д ържане на
оп т и м а лен р е жим на работа
на ма ш и н и т е,
съоръженията и
инсталациите в
съответното производство.

13.1. Ръководи дейностите по
подготовка на инста лации те
за въвеждането им в работен
режим.
13.2. Контролира прилагането
на инструкциите за работа с
технологичното оборудване.
13.3. Поема отговорност за поддържане техническата изправност на машините и съоръженията от операторите.

14. По з н а в а
тех нологи чнот о обору д ва не,
включително
с и н т ег ри р а но
компютърно управление.

14.1. Разчита информаци ята,
предоставена от конт ролни я
компютър, за протичането на
технологичния процес.
14.2. Използва специализиран
софтуер за осъществяване на
контрол на технологичните параметри.
14.3. Използва софтуерни продук
ти за провеждане на химични
анализи на суровини, на междинни и крайни продукти.

Специфични за специалност 5240101 „Технология
на неорганичните вещества“
15. Познава и разби ра с ъщ но с т та на процесите
за производство
на неорганични
вещества и значението на суровините.

15.1. Характеризира основните
неорганични производства – минерални торове, неорганични
киселини и основи, неорганични
соли, чисти химикали, газове
под налягане, катализатори и др.
15.2. Описва основните и спомагателните суровини и начините
за тяхното пречистване.
15.3. Описва технологичните
процеси в неорганичните химични производства.
15.4. Осъществява контрол върху
спазване правилата за безопасна
работа.
15.5. Обяснява въздействието на
производството върху околната
среда.
15.6. Контролира дейностите за
намаляване замърсяванията на
въздуха, водите и почвите.

16. Познава закономерностите
на технологичните процеси
и използваното
тех нологично
оборудване.

16.1. Характеризира етапите на
технологичния процес.
16.2. Разчита технологичната
и техническата документация
за съответното производство.
16.3. Осъществява контрол върху дейностите за поддържане
техническата изправност на
оборудването в неорганичните
химични производства.

17. Позна ва и
разбира работата на контролните и измервателните уреди.

17.1. Описва параметрите за
нормално функциониране на
оборудването.
17.2. Обяснява работните принципи на уредите за контрол,
мониторинг и измервания.
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17.3. Регулира параметрите на
технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет,
маса, рН и др.).
17.4. Обяснява последиците от
отклонението на контролните
параметри върху качеството
на крайния продукт.
18. Регистрира
от к лонени я в
тех нологични я
режим и реагира по адекватен
начин.

18.1. Регистрира отклоненията
в технологичния режим и анализира възможните причини.
18.2. Предприема мерк и за
възстановяване на нормалния
технологичен режим и доклад
ва на инженер-технолога.
18.3. Реагира по адекватен начин в случай на производствена
авария, спазвайки съответните
инструкции.
18.4. Изготвя доклад за отклоненията в технологичния процес
или за настъпили аварийни
ситуации.

Специфични за специалност 5240105 „Технология
на органичните вещества“
19. Позна ва и
разбира процесите на производство на органични вещества
и значението на
суровините.

19.1. Характеризира основните видове органични производства – на мазнини, захар,
цел улоза, п рерабо т ва не на
нефт, разделяне на заводски
газове, производство на етен
и пропен, халогеносъдържащи, азотосъдържащи и кислородосъдържащи органични
съединения; високомолекулни
съединения – хетероверижни и
карбоверижни.
19.2. Дефинира понятието „суровина“ и класифицира суровините, използвани в органичните химични производства.
19.3. Описва физикохимичната
същност на суровините и обяснява връзките между суровини,
ресурси, енергия и продукти.
19.4. Контролира дейностите
за пречистване на суровините.
19.5. Обяснява въздействието на
производството на органични
вещества върху околната среда.
19.6. Контролира дейностите за
предотвратяване и намаляване
замърсяванията на въздуха,
водите и почвите.

20. Познава закономерностите
на технологичните процеси
и използваното
тех нологично
оборудване.

20.1. Разчита технологична и
техническа документация за
съответното производство.
20.2. Контролира спазването на
технологичната последователност за включване в процеса
на су ровини, катализатори,
пълнители, оцветители и други
компоненти.
20.3. Описва и спазва екологичните изисквания при органичните химични производства.
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21. Разбира
принципите на
работа на контролните и измервателните
уреди.

21.1. Описва параметрите за
нормално функциониране на
оборудването.
21.2. Обяснява работните принципи на уредите за контрол,
мониторинг и измервания.
21.3. Идентифицира, наблюдава и регулира параметрите
на технологичните процеси
(маса, температура, налягане,
вискозитет, рН и др.).
21.4. Обяснява последиците от
отклонението на контролните
параметри върху качеството
на крайния продукт.

24. Спазва технологиите за
производство
на полимери и
познава технологичното оборудване.

22. Регистрира
от к лонени я в
тех нологични я
режим и реагира по адекватен
начин.

22.1. Регистрира отклоненията
в технологичния режим и анализира възможните причини.
22.2. Предприема мерк и за
възстановяване на нормалния
технологичен режим.
22.3. Реагира по адекватен начин в случай на производствена
авария, спазвайки съответните
инструкции.
22.4. Изготвя доклад за отклоненията в технологичния процес или за настъпили аварийни
ситуации.

24.1. Описва основните етапи в
технологиите за производство
на полимери.
24.2. Разчита технологичната
и техническата документация
за съответното производство.
24.3. Описва устройството и
принципа на действие на основните машини, апарати и
съоръжения за производство
на полимери.
24.4. Описва параметрите за
правилно протичане на процесите.
24.5. Контролира спазването на
технологичната последователност за включване в процеса
на су ровини, катализатори,
пълнители, оцветители и други
компоненти.
24.6. Спазва екологичните изисквания при производството
на полимери.

25. Разби ра
принципите на
работа на контролните и измервателните
уреди.

25.1. Описва параметрите за
нормално функциониране на
оборудването.
25.2. Регулира параметрите на
технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет,
маса, рН и др.).
25.3. Обяснява работните принципи на уредите за контрол,
мониторинг и измервания.
25.4. Обяснява последиците от
отклонението на контролните
параметри върху качеството на
крайния продукт.

26. Регистрира
от к лонени я в
технологичния
режим и реагира по адекватен
начин.

26.1. Регистрира отклоненията
в технологичния режим и анализира възможните причини.
26.2. Предприема мерк и за
възстановяване на нормалния
технологичен режим.
26.3. Реагира адекватно в случай на производствена авария,
като спазва специфичните инструкции.
26.4. Изготвя доклад относно
регист рираните отк лонени я
в технологичния процес или
настъпили аварийни ситуации.

Специфични за специалност 5240106 „Технология
на полимерите“
23. Характеризи ра ви дове т е
пол и мери, начините на получаване и основните суровини,
използвани при
различните процеси.

23.1. Описва промишлено значимите полимери, като дава
конкретни примери за всяка
категори я: полиетилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид.
23.2. Обяснява основните характеристик и на процесите
„полимеризация“ и „поликондензация“.
23.3. Характеризира полимерните вериги – карбоверижни
и хетероверижни.
23.4. Обяснява свойствата на
полимерите в зависимост от
техния строеж.
23.5. Описва видовете и свойствата на използваните в производството суровини, начините за тяхното съхранение и
транспорт.
23.6. Контролира дейностите
за пречистване на суровините.
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Специфични за специалност 5240107 „Технология
на химичните влакна“
27. Характеризи ра ви дове т е
химични влакна, начините на
пол у чаване и
основните суровини за тяхното
производство.

28. Спазва технологиите за
производство
на химични
влакна.

2 9. Р а з б и р а
принципите на
работа на контролните и измервателните
уреди.

27.1. Описва промишлено значимите химични влакна – изкуствени и синтетични, като
дава конкретни примери за
продукти от всяка категория.
27.2. Анализира свойствата на
химичните влакна в зависимост
от техния строеж.
27.3. Характеризира основните типове влакнообразуващи
полимери – карбоверижни и
хетероверижни.
27.4. Описва методите за получаване на химичните влакна – формоване от разтвор и
от стопилка.
27.5. Описва методите за получаване на предилни разтвори
и стопилки.
27.6. Прави характеристика на
основните и спомагателните
суровини.
27.7. Анализира връзките между
суровини, ресурси, енергия и
продукти.
28.1. Разчита технологична и
техническа документация за
съответното производство.
28.2. Описва основните технологични процеси и използваното оборудване при производството на химични влакна.
2 8.3. Оп исва п роцеси т е на
облагородяване на влакната,
заздравяване, текст у риране,
процесите на багрене и крайно
авивиране на влакната.
28.4. Контролира спазването на
технологичната последователност за включване в процеса
на суровини, катализатори, оцветители и други компоненти.
28.5. Спазва екологичните изисквания при производството
на химични влакна.
29.1. Контролира параметрите
за правилното протичане на
технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет,
рН, маса и др.).
29.2. Обяснява работните принципи на уредите за контрол,
мониторинг и измервания.
29.3. Обяснява последиците от
отклонението на контролните
параметри върху качеството на
крайния продукт.
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30. Регистрира
от к лонени я в
технологичния
режим и реагира по адекватен
начин.

30.1. Регистрира отклонения в
технологичния режим и анализира възможните причини.
30.2. Предприема мерк и за
възстановяване на нормалния
технологичен режим.
30.3. Реагира адекватно в случай на производствена авария,
като спазва специфичните инструкции.
30.4. Изготвя доклад относно
установени те от к лонени я в
технологичния процес или за
настъпили аварийни ситуации.

Специфични за специалност 5240108 „Технология
на нефта, газа и твърдите горива“
31 . О б я с н я в а
процесите на
преработване
на нефт и газ
и основните суровини, използвани при тези
процеси.

31.1. Анализира теоретичните
основи на химичните и физичните процеси при преработване
на нефт и газ.
31.2. Описва физичните и химичните свойства на суровините, технологичните параметри
на производствения процес,
качествените показатели на
продуктите.
31.3. Прави характеристика на
нефта – елементен, въглеводороден и фракционен състав.
31.4. Сравнява нефтените фракции според температ у рните
интервали на кипене.
31.5. Обясн я ва т ех нолог и чните схеми и кому никации
на работното място съгласно
технологични я регламент и
инстру к циите на работното
място.
31.6. Контролира спазването
на п ра ви лата за безопасно
пробоотбиране.
31.7. Оказва контрол върху дейностите, свързани с намаляване
на вредното въздействие на
производството върху околната
среда.

32. Прилага технологиите при
преработка на
нефт и газ и
познава използваното оборудване.

32.1. Описва предназначението,
устройството и конструктивните особености на основното
технологично оборудване при
различните технологични процеси – обезводняване и обезсоляване на нефта, ректификация, втечняване на газове,
каталитични процеси, ректификационни колони, реактори,
топлообменници, пещи.
32 .2 . С лед и за п ра ви л но т о
функциониране на машини и
съоръжения, контролно-измервателни прибори и апаратура.
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32.3. Поддържа параметрите на
технологичния процес и технологичните съоръжения в оптимални граници, определени в
технологичната документация
за работното място.
32.4. Спазва изискванията, регламентирани в технологичната
документация.
32.5. Описва различните технологични процеси – обезводняване и обезсоляване на нефта,
ректификация, втечняване на
газове, крекинг процеси и др.
32.6. Контролира работата на
ек ипите за поддържане работния режим на машините и
съоръженията.
32.7. Подготвя технологичното
оборудване за ремонт.
32.8. Осигурява безопасни условия за работа по време на
ремонтните работи.
33. Разбира
принципите на
работа на контролните и измервателните
уреди.

34. Регистрира
от к лонени я в
технологични я
режим и реагира по адекватен
начин.

33.1. Спазва параметрите за
нормално функциониране на
оборудването.
33.2. Ос ъщес т вя ва кон т рол
по отношение на оптимално
използване на суровини, материали и енергийни ресурси.
33.3. Анализира параметрите на
технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет,
маса и др.).
33.4. Описва работните принципи на уредите за контрол,
мониторинг и измервания.
33.5. Проверява работата на
оборудването и регулира налягане, температура, вискозитет,
маса, скорост, напрежение и
други контролни параметри.
33.6. Описва последиците от
отклонението на контролните
параметри върху качеството на
крайния продукт.
34.1. Анализира сигналите за
наличие на аномалия в инсталациите за преработка на
нефт, газ и твърди горива и
предприема адекватни мерки.
34.2. Следи параметрите на
отпадъчните води и предприема мерки за установяване на
източника на евент уа лното
замърсяване.
34.3. Спазва правилата за предотвратяване и ликвидиране
на аварии и действа съгласно
инструкциите.
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34.4. При възникване на опасност от контакт с агресивни вещества използва лични
предпазни средства и поема
отговорност за безопасната
работа на екипа.
34.5. Изготвя доклад относно
регистрираните отклонения в
технологичния процес или за
настъпили аварийни ситуации.
Специфични за специалност 5240109 „Технология
на целулозата, хартията и опаковките“
35. Описва свойствата на основните суровини
и процесите на
производство на
цел улоза, хартия и опаковки.

35.1. Характеризира технологичните етапи при производство на целулоза като полупродукт за хартиеното производство.
35.2. Описва основните технологични етапи при производството на хартия.
35.3. Прави характеристика
на су рови н и т е, използва н и
при получаването на химична
целулоза.
35.4. Контролира етапите на
подготовка на суровините за получаване на химична целулоза.
35.5. Ос ъщес т вя ва кон т рол
върху дейностите, свързани с
намаляване вредното въздействие на производството върху
околната среда.

36. Прилага технологиите за
производство на
цел улоза, хартия и опаковки
и познава оборудването.

36.1. Описва технологията за
получаване на химична целулоза и хартия.
36.2. Спазва етапите при регенериране на химикалите от
сулфатноцелулозното производство.
36.3. Прави характеристика
на основното тех нологично
оборудване.
36.4. Описва параметрите за
правилното протичане на процесите.

37. Разбира прин
ципите на работа на контролните и измервателните уреди.

37.1. Описва параметрите за
нормално функциониране на
оборудването.
37.2. Регулира параметрите на
технологичните процеси (температура, налягане, вискозитет,
рН, маса и др.).
37.3. Обяснява работните принципи на уредите за контрол,
мониторинг и измервания.
37.4. Обяснява последиците от
отклонението на контролните
параметри върху качеството на
крайния продукт.
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38. Регистрира
от к лонени я в
технологични я
режим и реагира по адекватен
начин.

38.1. Следи сигналите за наличие на аномалия в инсталациите по време на производствения
процес.
38.2. Регистрира отклоненията
в технологичния режим и анализира възможните причини.
38.3. Предп риема мерк и за
възстановяване на нормалния
технологичен режим.
38.4. Реагира адекватно в случай на производствена авария,
като спазва специфичните инструкции.
38.5. Изготвя доклад относно
регистрираните отклонения в
технологичния процес или за
настъпили аварийни ситуации.

41. Разбира прин
ципите на работа на контролните и измервателните уреди.

41.1. Контролира параметрите
на технологичните процеси
(температура, налягане, вискозитет, рН, маса и др.).
41.2. Описва работните принципи на уредите за контрол,
мониторинг и измервания.
41.3. Проверява работата на
оборудването и регулира налягане, температура, вискозитет,
маса, скорост и други контролни параметри.
41.4. Обяснява последиците от
отклонението на контролните
параметри върху качеството на
крайния продукт.

42. Регистрира
от к лонени я в
технологичния
режим и реагира по адекватен
начин.

42.1. Следи сигналите за наличие на аномалия в инсталациите по време на производствения
процес.
42.2. Анализира възможните
причини за настъпили отклонения в технологичния режим.
42.3. Предприема мерки в зависимост от характера и степента
на отклонението.
42.4. Реагира адекватно в случай на производствена авария,
като спазва специфичните инструкции.
42.5. Изготвя доклад относно
регистрираните отклонения в
технологичния процес или за
настъпили аварийни ситуации.

Специфични за специалност 5240110 „Технология
на фармацевтични и парфюмерийно-козметични
продукти“
3 9. О б я с н я в а
процесите на
производство на
фармацевтични
и парфюмерийно-козметични продукти и
свойс т ват а на
о сновн и т е с уровини.

40. Прилага технологиите за
производство на
фармацевтични
и парфюмерийно-козметични
продукти и познава оборудването.

39.1. Характеризира основните
суровини, използвани при фармацевтичните и парфюмерийно-козметичните производства.
39.2. Контролира спазването
на изискванията за съхранение
и транспорт на суровините и
материалите.
39.3. Контролира етапите на
подготовка на суровините за
включването им в технологичния процес.
39.4. Описва основни технологични процеси – смесване
на вискозни течности и пасти,
филтруване, дозиране, ароматизиране и др.
39.5. Ос ъщес т вя ва кон т рол
върху дейностите, свързани с
намаляване на вредното въздействие на производството
върху околната среда.
40.1. Осъществява тех ноло гичен контрол при производството на фармацевтични и
пар фюмери й но -козме т и ч н и
продукти.
40.2. Описва оборудването, използвано при основните технологични процеси – смесителни
реактори и шнекове, пълначни
линии и др.
40.3. Контролира дейностите по
поддържане на оборудването в
техническа изправност.
40.4. Описва параметрите за
правилното протичане на производствените процеси.
40.5. Спазва изискванията и
санитарно-хигиенните норми.

Специфични за специалност 5240111 „Технология
за обработка на кожи“
43. Описва технологиите за обработка на кожи
и характеризира спомагателните средства,
използвани при
различните процеси.

43.1. Характеризира основните
видове кожи, тяхното предназначение и експлоатационните
им свойства.
43.2. Описва спомагателните
средства, които се използват
при обработката на кожи.
43.3. Контролира спазването на
изискванията за съхранение и
транспорт на спомагателните
средства.
43.4. Описва физикохимичната същност на процесите при
обработка на суровите кожи.
43.5. Описва вида, състава и
промените, които настъпват
в материалите и изделията от
кожи при процесите на обработка.
43.6. Ос ъщес т вя ва кон т рол
върху дейностите, свързани с
намаляване вредното въздействие на обработката на кожи
върху околната среда.
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44. Прилага технологиите за обработка на кожи
и познава оборудването.

44.1. Осъществява контрол за
спазване на технологичните
етапи при обработка на кожи.
44.2. Оп исва обору д ва нет о,
използвано при технологичния
процес.
44.3. Контролира дейностите по
поддържане на технологичното
оборудване в изправност.
44.4. Спазва специфичните санитарно-хигиенни норми при
обработката на кожи.

45. О т ч и т а и
документира
данните от работата на контролните и измервателните
уреди.

45.1. Наблюдава и контролира
параметрите на технологичните
процеси.
45.2. Описва работните принципи на уредите за контрол,
мониторинг и измервания.
45.3. Проверява работата на
оборудването и регулира налягане, температура, вискозитет,
рН, скорост и други контролни
параметри.
45.4. Обяснява последиците от
отклонението на контролните
параметри върху качеството на
крайния продукт.

46. Регистрира
о т к ло н е н и я в
технологичния
режим и реагира по адекватен
начин.

46.1. Разпознава сигналите за
наличие на аномалия в инсталациите по време на производствения процес.
46.2. Анализира възможните
причини за отк лоненията в
технологичния режим и предлага решения.
46.3. Предприема адекватни
мерки в зависимост от характера и степента на отклонението.
46.4. Реагира бързо и по подходящ начин в случай на производствена авария, като спазва
специфичните инструкции.
46.5. Изготвя док лад за регист рираните отк лонени я в
технологичния процес или за
настъпили аварийни ситуации.

Специфични за специалност 5240113 „Технология
на биогоривата“
4 7. О б я с н я в а
технологиите за
производство на
биогорива.

47.1. Прави характеристика на
биогоривата като възобновяеми
течни или газообразни горива,
произведени от растителни и
животински продукти (биомаса) и отпадъци.
47.2. Прави характеристика на
основните суровини, използвани при производството на
най-разпространените биогорива – биодизел и биоетанол.
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47.3. Описва отглеждането на
енергийни растителни култури, техните особености, предимства и недостат ъци при
използването им като суровини
за биогорива.
47.4. Обяснява свойствата на
биоетанола, произведен от ферментацията на захарна тръстика и семена, захарно цвекло и
пшеница, целулоза (отпадъци
от селското стопанство и дървообработването).
47.5. Обяснява ролята на биоетанола като заместител или
добавка към бензина.
47.6. Описва свойствата на биодизела, получен от органични
суровини, и неговата роля като
заместител на дизела.
47.7. Характеризира производството на биодизел от различни
видове растителни суровини:
семена от рапица, слънчоглед,
палмово масло, соя, рециклирани масла от хранителната
промишленост.
48. Прилага технологиите за
производство на
биогорива.

48.1. Описва основните технологични процеси при производството на биогорива.
48.2. Описва предназначението,
устройството и начина на работа на основното технологично
оборудване.
48.3. Следи функционирането
на машините, съоръженията
и контролно-измервателните
прибори.
48.4. Поддържа параметрите
на тех нологични я процес в
граници, определени в технологичната документация.
48.5. Разчита анализите, отнасящи се до производствения
процес и качеството на крайния
продукт.
48.6. Разбира химичната същност на основните показатели,
тяхното значение за качеството
на биодизела и методите за
изпитване.
48.7. Разчита и ползва информацията, получена от контролен
компютър.
48.8. Спазва инструкциите за
безопасна работа и противопожарните изисквания.
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49. Р а з б и р а
принципите на
работа на контролните и измервателните
уреди, включително с компютърно управление.

49.1. Контролира границите на
параметрите, които са решаващи за правилно протичане на
процесите.
49.2. Обяснява работните принципи на уредите за контрол,
мониторинг и измервания.
49.3. Проверява работата на
оборудването и регулира налягане, температура, рН, скорост
и други контролни параметри.
49.4. Обяснява последиците от
отклонението на параметрите
върху условията на работа на
инсталациите и върху качеството на крайния продукт.

52 . О б я с н я в а
значението на
биогоривата в
кон текста на
глобалните проблеми за опазване на околната среда.

50. Осъществява конт рол за
п рави лно обслужване на машини, апарати и
съоръжения.

50.1. Разчита технологична и
техническа документация за
съответното производство.
50.2. Спира и пуска технологичните възли на работното
място съгласно инструкциите
и съгласувано с инженерния
персонал.
50.3. Изпълнява технологични операции, спазвайки изискванията за безопасност на
работния екип и опазване на
околната среда.
50.4. Ос ъщес т вя ва кон т рол
върху поддържане техническата
изправност на оборудването.
50.5. Следи параметрите на
отпадъчните продукти и предприема мерки за недопускане
на екологично замърсяване.
50.6. Контролира дейностите за
поддържане чистота на технологичните площадки.

52.1. Обосновава причините
за разширяване прозводството
на биогоривата – сигурност на
енергийните ресурси, намаляване емисиите на парникови
газове и др.
52.2. Анализира влиянието на
производството на биогорива
за увеличаване на енергийната независимост на страната,
осигуряване на нова пазарна
насоченост на селскостопанското производство.
52.3. Обяснява икономическите
аспекти на производството на
биогорива.
52 .4. С п а зва нормат и вн ат а
уредба, регламентираща производството, употребата и изискванията към качествата на
биогоривата.

51. Регистрира
о т к ло н е н и я в
технологичния
режим и предприема съответните мерки.

51.1. Регистрира отклонения
в технологичния режим, използвайки различни начини:
наблюдение, показания на измервателни прибори, появата
на специфична миризма, шум
и др.
51.2. Анализира възможните
причини за настъпили отклонения в технологичния режим.
51.3. Провежда консултации с
инженер-технолога за отстраняване отклоненията в технологичния процес.
51.4. Спазва инструкциите за
предотвратяване и ликвидиране
на производствени аварии.
51.5. При възникване на опасност от контакт с агресивни
вещества използва лични предпазни средства.
51.6. Поема отговорност за сигурността, живота и здравето
на екипа, с който работи.

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет.
5.1.1. Основното предназначение на учебния
кабинет е провеждането на обучение по теория на
професията. Обзавеждането на учебния кабинет
включва: работно място на обучаващия (работна
маса и стол), работно място на всеки обучаван
(работна маса и стол), учебна дъска, мебели
(предимно шкафове за различни цели), екран за
прожектиране, дъска за писане и други средства
за обучение. Разположението на работните места
на обучаваните трябва да осигурява необходимата
видимост на учебната дъска и свободно преминаване от едно до друго учебно място.
5.2. Учебни лаборатории.
Предназначението на учебните лаборатории е
провеждане на обучение по практика за формиране
на знания, умения и професионални компетенции
у обучаваните. Планирането, разположението и
оборудването на учебните лаборатории са съобразени със спецификата на учебния предмет,
санитарно-хигиенните изисквания и ЗБУТ. Обзавеждането на лабораториите включва: работни
места за учениците и за учителя с водна и електрическа инсталация и инсталация за обратните
води. Работните места е целесъобразно да бъдат
разположени успоредно или шахматно на общ
плот в единия край на помещението, облицовани
с подходящ материал.
Под плота се монтират шкафове за съхранение
на приборите и съдовете, необходими за лабораторни упражнения. Върху плота на стелажи
се подреждат необходимите съдове и реактиви.
В лабораториите следва да има технически и
инсталационни съоръжения с общо предназначение: автоматично включване и изключване
на осветлението, на завесите, на екрана, на вентилационната и електрическата инсталация. В
лабораториите трябва да има аптечка, средства
за гасене на пожар, лични предпазни средства,
вентилационни устройства.
Към лабораториите следва да има следните
помещения: тегловно, апаратно, подготвително
и хранилище за реактиви. В непосредствена
близост до лабораториите трябва да има: стая
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за материали, стая за апаратурата, стая за подготовка и склад за реактивите. Съхранението на
реактивите следва да бъде под строг контрол на
преподавателя, а условията и редът за достъп до
тях да се регламентират със заповед на директора
на обучаващата институция.
5.2.1. Учебна лаборатория по неорганична
химия/органична химия.
Лабораторията е предназначена за провеждане
на упражнения по неорганична и по органична
химия. Оборудването включва: компютри, демонстрационна маса, светеща периодична система,
дестилатор, сушилни, електрически котлони,
предпазни мрежи, пещи за накаляване, камина,
водни, пясъчни и маслени бани, вани, филтри,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH-метри, статив с комплект от реактиви, лабораторни съдове, макети, модели и схеми, прибори
и пособия и др.
5.2.2. Учебна лаборатория по аналитична химия
и инструментални методи.
Лабораторията е предназначена за провеждане
на упражнения по аналитична химия и инструментални методи. Оборудването включва: компютри,
демонстрационна маса, дестилатор, сушилни,
пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH-метри, полярограф, уред за електротегловен
анализ, фотометри, спектрофотометри, рефрактометри, хроматограф, апарат на Орса, статив
с комплект от реактиви за качествен анализ,
лабораторни съдове, прибори и пособия и др.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Химик-технолог“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“,
„бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Химически науки“ от област на
висше образование „Природни науки, математика
и информатика“ и по специалности от професионално направление „Химични технологии“ от
област на висше образование „Технически науки“
от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64
от 2002 г.) и съответстващи на учебните предмети
(модули) от професионалната подготовка.
С цел максимално използване на информационните технологии в учебния процес е желателно
обучаващите да притежават знания и умения за
работа с компютър и специализирани софтуерни
продукти.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на знанията им в областта на:
– техника, технология, технологичен контрол
и опазване на околната среда, отнасящи се до
спецификата на професията и специалността;
– формиране на ключови компетентности
и личностни качества, необходими за успешно
упражняване на професията;
– професионално консултиране, ориентиране
и насочване на учащите – младежи и възрастни, относно възможностите за продължаващо
професионално обучение и кариерно развитие в
избраната професионална област.
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С Т Р. 6 1

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 1
от 22 юли 2010 г.

за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за
ползване, резервиране и отнемане на номера,
адреси и имена
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят правилата
за разпределение и процедурите по първично и
вторично предоставяне за ползване, резервиране
и отнемане на номера, адреси и имена.
Чл. 2. Комисията за регулиране на съобщенията (комисията) предоставя за ползване,
резервира и отнема номера, адреси и имена на
предприятията, които осъществяват електронни
съобщения съобразно Закона за електронните
съобщения (ЗЕС) и правилата и процедурите
по тази наредба.
Чл. 3. Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера
се издават на предприятия, които осъществяват
електронни съобщения чрез:
1. електронни съобщителни мрежи за предоставяне на обществени телефонни услуги;
2. електронни съобщителни мрежи за предоставяне на обществени електронни съобщителни
услуги, достъпът до които се реализира посредством номера от Националния номерационен
план (ННП).
Г л а в а

в т о р а

НАЦИОНАЛЕН НОМЕРАЦИОНЕН ПЛАН
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. Националният номерационен план се
изготвя от комисията съобразно изискванията
на чл. 133 ЗЕС.
Чл. 5. Националният номерационен план
включва информация за:
1. националните кодове за направление;
2. предназначение на кодовете по т. 1;
3. дължина на кодовете и дължина на национално значимите номера.
Чл. 6. С разпределението на номерата в
ННП се цели осигуряването на ресурс за всички
обществени електронни съобщителни услуги.
Раздел II
Структура и формат на номерата от Националния номерационен план
Чл. 7. Международният номер за Република
България е с дължина не повече от:
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1. дванадесет цифри за цифрови мобилни
наземни електронни съобщителни мрежи и за
електронни съобщителни мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA)/неподвижен
безжичен достъп (FWA);
2. единадесет цифри за всички останали
електронни съобщителни мрежи, чрез които
се предоставят обществени телефонни услуги.
Чл. 8. (1) Международният номер има следната структура:
1. международен код на страната (СС),
предоставен на Република България от ITU-T,
съставен от три цифри – „359“;
2. национално значим номер (NSN) с дължина не повече от:
а) девет цифри за цифровите мобилни наземни електронни съобщителни мрежи и за
електронните съобщителни мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA)/ неподвижен
безжичен достъп (FWA);
б) осем цифри за всички други електронни
съобщителни мрежи и услуги.
(2) Структурата по ал. 1 е показана в приложение № 1.
Чл. 9. Национално значимият номер има
следната структура:
1. национален код за направление (NDC),
състоящ се от не повече от пет цифри;
2. абонатен номер, състоящ се от не повече
от седем цифри в зависимост от дължината на
кода по т. 1.
Чл. 10. Националните кодове за направление
(NDC) биват:
1. географски;
2. негеографски.
Чл. 11. (1) Географските кодове са уникални, като първата цифра на географския код
идентифицира 8 географски зони съгласно
приложение № 2.
(2) Комисията определя с решение географските кодове на номерационните области в
Република България и ги публикува на страницата си в интернет.
Чл. 12. Негеографските кодове са:
1. за достъп до електронни съобщителни
мрежи;
2. за достъп до национални негеографски
услуги.
Чл. 13. (1) Кодове за достъп до мрежи са:
1. двуцифрени или трицифрени национални
кодове за достъп до цифрови мобилни наземни
електронни съобщителни мрежи (GSM, UMTS)
с формат 8А или 98А;
2. трицифрени национални кодове за достъп
до електронни съобщителни мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA)/неподвижен
безжичен достъп (FWA) с формат 99Х;
3. двуцифрени, трицифрени и четирицифрени
национални кодове за достъп до други мобилни
наземни електронни съобщителни мрежи с
формат 4А, 4АХ и 4АВХ;
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4. четирицифрени кодове за достъп до мрежи
на виртуални мобилни оператори (MVNO) с
формат 98АХ.
(2) Възможните стойности на А и В се определят в ННП. Х може да заема стойности
от 0 до 9.
Чл. 14. (1) Кодове за достъп до национални
негеографски услуги са:
1. 10ХУ – кодове за достъп до електронните
съобщителни мрежи, чрез които се предоставя
услугата „достъп до обществена телефонна услуга чрез услугата избор на оператор“;
2. 11А – европейски хармонизирани кодове;
3. 116 – европейски хармонизиран код за
достъп до номера за предоставяне на хармонизирани услуги със социална значимост; форматът
на номерата е 116XYZ, като предназначението
на всеки конкретен номер се определя с решение на комисията, като се вземат предвид
решенията на Европейската комисия;
4. 118 – кодове за достъп до справочни услуги, с формат на номерата 118ХУ;
5. 13А – кодове за достъп до услугата „комутируем достъп до интернет“ с формат на
номерата 13АХ, 13АХУ или 13АХУZ;
6. 700 – код за достъп до услугата „персонален номер“ с формат на номерата 700ХУZZZ,
където ХУ(Z) определят държателя на обхвата,
а ZZ(Z) е предоставената група от номера;
7. 800 – код за достъп до услуги с безплатен
достъп с формат на номерата 800ХУZZZ, където
ХУ(Z) определят държателя на обхвата, а ZZ(Z)
е предоставената група от номера;
8. 90 – код за достъп до услуги с добавена стойност (УДС) с формат на номерата 90SХYZZZ, където S определя тип УДС,
XY(Z) – държателя на обхвата, а ZZ(Z) е
предоставената група от номера.
(2) Кратки национални номера за достъп
до спешни повиквания:
1. 112 – европейски хармонизиран номер за
достъп до спешни повиквания;
2. 150 – служба „Спешна медицинска помощ“;
3. 160 – служба „Пожарна безопасност и
защита на населението“;
4. 166 – служба „Полиция“.
(3) Кодовете по ал. 1, т. 2, 3 и 4, както и
кратките национални номера по ал. 2 се избират
без национален префикс.
(4) Възможните стойности на А се определят
в ННП. Х, У и Z могат да заемат стойности
от 0 до 9.
(5) За абонати на аналогови централи се
допуска използването на префикс „0“ за достъп
до кодове и номера с първи цифри „11“ и до
всички кратки национални номера по ал. 2.
Чл. 15. Чрез номерата по чл. 14, ал. 1, т. 4
се предоставят телефонни справочни услуги,
като в допълнение могат да бъдат предоставяни
и справочни услуги, свързани с допълнителна
информация, предоставена от абоната на съ-
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ответния телефонен номер, доколкото тяхното
предоставяне е в съответствие с нормативните
изисквания.
Чл. 16. (1) Гласови телефонни УДС могат
да бъдат предоставяни само чрез номера по
чл. 14, ал. 1, т. 8.
(2) Конкретната стойност на крайната цена
за всяка УДС се обявява чрез гласово съобщение в началото на повикването, което не се
таксува, последвано от период 3 секунди, който
дава възможност на потребителя да продължи
или да прекрати повикването.
(3) Определят се следните стойности на S
според типа услуги:
1. S=1 (код за достъп 901) – телегласуване;
2. S=2 (код за достъп 902) – хазартни игри;
3. S=3 (код за достъп 903) – услуги за
„възрастни“;
4. S=0 (код за достъп 900) – за всички останали услуги с добавена стойност.
(4) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, публикуват актуална информация на страницата си в интернет относно:
1. предлаганите типове УДС в съответствие
с формата по чл. 14, ал. 1, т. 8;
2. информация за възможностите на потребителите да ограничат достъпа си до отделни
типове или до всички УДС.
Чл. 17. (1) Абонатните номера започват с
цифрите от „2“ до „9“ след географски код.
Номерата, започващи с цифра „1“, могат да
бъдат използвани и за кратки номера, различни от тези по чл. 14, ал. 1 и 2, за достъп до
регионални услуги, като се съобразяват с ННП.
(2) Абонатните номера започват с цифрите
от „0“ до „9“ след негеографски код.
(3) За услугата „Гласова поща“ в мобилна
наземна електронна съобщителна мрежа се използва специфичен номер за достъп или номер,
при който пред първата цифра на абонатния
номер се прибавя допълнителна цифра.
(4) Не се допуска използването на вътрешномрежови номера, които съвпадат с кратките
номера по чл. 14, ал. 2 или чиито първи цифри
съвпадат с кодовете, посочени в чл. 14, ал. 3.
Чл. 18. Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, осигуряват възможност за маршрутизация на повикванията
към други електронни съобщителни мрежи и
услуги по първите шест цифри от национално
значимия номер.
Чл. 19. За идентификация на типа на връзката се използват следните префикси:
1. национален префикс „0“;
2. международен префикс „00“.
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Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФОРМАТ НА НОМЕРА, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ НОМЕРАЦИОНЕН ПЛАН, АДРЕСИ И ИМЕНА
Чл. 20. (1) Международният идентификатор
на абонат на мобилна наземна електронна
съобщителна мрежа (IMSI) е не по-дълъг от
15 цифри.
(2) Международният идентификатор на
абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа за Република България има
следната структура:
1. трицифрен международен код на страната
(МСС), в която се намира мобилната наземна
електронна съобщителна мрежа, предоставен
на Република България от ITU-T;
2. двуцифрен код на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа (MNC), определящ
мобилната електронна съобщителна мрежа на
абоната; може също да определя електронна
съобщителна мрежа, която предлага услугата
„мобилност“;
3. номер за идентификация на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа
(MSIN) не по-дълъг от 10 цифри в мрежата,
определена от кода на мобилната наземна
електронна съобщителна мрежа (MNC).
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 3.
Чл. 21. (1) Международният идентификатор
на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа TETRA (IТSI) е с 15 цифри.
(2) Международният идентификатор на
абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа TETRA за Република България
има следната структура:
1. трицифрен международен код на страната
(МСС), в която се намира мобилната наземна електронна съобщителна мрежа TETRA,
предоставен на Република България от ITU-T;
2. четирицифрен код на мобилната наземна
електронна съобщителна мрежа TETRA (Т)
MNC), определящ мрежата TETRA на абоната
в страната;
3. осемцифрен номер (SSI) за идентификация
на абонат в неговата мобилна наземна електронна съобщителна мрежа TETRA.
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 4.
Чл. 22. (1) Международният номер на абонат
в електронна съобщителна мрежа за пренос на
данни е с 14 цифри.
(2) Международният номер на абонат в
електронните съобщителни мрежи за пренос
на данни за Република България има следната
структура:
1. трицифрен международен код на страната
(DCC), в която се намира електронната съобщителна мрежа за пренос на данни;

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

2. едноцифрен код, определящ електронната
съобщителна мрежа за пренос на данни на
национално ниво;
3. десетцифрен номер (NTN) за идентификация на абоната в електронната съобщителна
мрежа за пренос на данни.
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 5.
Чл. 23. (1) Международният код на точка
за сигнализация (ISPC) е с 14 бита.
(2) Международният код на точка за сигнализация има следната структура:
1. единадесетбитов код за сигнализация на
електронната съобщителна мрежа (SANC);
2. трибитов идентификатор на точка за
сигнализация (SPI).
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 6.
Чл. 24. (1) Националният код на точка за
сигнализация (NSPC) е с 14 бита.
(2) Националният код на точка за сигнализация за Република България в двоично-десетичен вид е със структура 6-4-4. Възможните
значения при десетично представяне на полета
са: ZZ(00-63), YY(00-15), XX(00-15).
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 7.
Чл. 25. (1) Номерът за маршрутизация
(Routing Number) е специфичен номер, който
се използва от електронните съобщителни
мрежи за маршрутизиране на повикване към
пренесен номер.
(2) Структурата на номера за маршрутизация се определя в съответствие с приложимите
стандарти.
Чл. 26. (1) Номерът за идентификация на
издателя е със 7 цифри.
(2) Номерът за идентификация на издателя
за Република България има следната структура:
1. двуцифрен код (MII), който за целите на
електронните съобщения има стойност „89“;
2. трицифрен международен код на страната
(СС) – „359“;
3. двуцифрен идентификатор на издателя
(IIN).
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 8.
Чл. 27. (1) Кодовете за идентификация на
базовите станции (BSIC) – цветни кодове в
цифровите мобилни наземни електронни съобщителни мрежи, са с 6 бита.
(2) Цветните кодове в цифровите мобилни
наземни електронни съобщителни мрежи имат
следната структура:
1. трибитов цветен код на цифровата мобилна
наземна електронна съобщителна мрежа (NCC);
2. трибитов цветен код на базова станция
от цифровата мобилна наземна електронна
съобщителна мрежа (ВСС).
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 9.

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

Чл. 28. (1) Националните телексни номера
са с неограничен брой цифри.
(2) Телексните номера за Република България
имат следната структура:
1. двуцифрен телексен код за направление
(TDC) за Република България – 67;
2. национален телексен номер.
Чл. 29. Имената по препоръка F.400/X.400
от 1999 г., използвани в електронните съобщителни мрежи за пренос на данни, поддържащи
система за обработка на съобщения (MHS),
задължително съдържат компонента с информация за „изпращач/получател“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛ
ЗВАНЕ, РЕЗЕРВИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА
НОМЕРА И АДРЕСИ
Раздел I
Предоставяне на номера и адреси
Чл. 30. (1) Комисията предоставя първично
номера и адреси за ползване на предприятията по чл. 3 чрез издаване на разрешение по
чл. 88 ЗЕС.
(2) Кратки национални номера за достъп
до спешни повиквания и европейски хармонизирани номера могат да бъдат първично
предоставяни на държавни органи, юридически
лица или предприятия с мотивирано решение
на комисията.
(3) Комисията поддържа публичен регистър
на всички хармонизирани номера и на съответните хармонизирани услуги със социална
значимост, които се предоставят на територията
на Република България.
Чл. 31. (1) Комисията предоставя за ползване номера от ННП на предприятията по чл. 3,
както следва:
1. за предоставяне на услуги чрез фиксирани електронни съобщителни мрежи – минималната група е от 100 абонатни номера след
съответния географски код за направление;
2. за предоставяне на услуги чрез цифрови
мобилни наземни електронни съобщителни
мрежи по чл. 13, ал. 1, т. 1 – блок от 10 000 000
или 1 000 000 национално значими номера с
определен от комисията национален код за
достъп до цифровата мобилна наземна електронна съобщителна мрежа;
3. за предоставяне на услуги чрез други мобилни наземни електронни съобщителни мрежи
по чл. 13, ал. 1, т. 3 – блокове от 1 000 000,
100 000 или 10 000 национално значими номера с определен от комисията национален код
за достъп до мобилната наземна електронна
съобщителна мрежа;
4. за предоставяне на услуги чрез мрежи
на виртуални мобилни оператори (MVNO) по
чл. 13, ал. 1, т. 4 – блокове от 100 000 нацио-
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нално значими номера с определен от комисията национален код за достъп до виртуалната
електронна съобщителна мобилна мрежа;
5. за предоставяне на услуги чрез електронни съобщителни мрежи за широколентов
безжичен достъп (BWA)/неподвижен безжичен
достъп (FWA) по чл. 13, ал. 1, т. 2 – блокове от
1 000 000 национално значими номера с определен от комисията национален код за достъп
до електронна съобщителна мрежа;
6. за негеографски услуги след кодове 700
и 800 – минималната група е от 100 абонатни
номера с формат съгласно чл. 14, т. 6 и 7;
7. за УДС след код 90 – минималната група
е от 100 абонатни номера за всеки тип услуга
с формат съгласно чл. 14, т. 8;
8. за услугата „достъп до обществена телефонна услуга чрез услугата избор на оператор“ – един код 10XY;
9. за предоставяне на справочни услуги – до
3 номера 118XY.
(2) Комисията поддържа информация за
предприятията и предоставените им номера
за УДС, достъпна на страницата на комисията
в интернет.
Чл. 32. Комисията предоставя за ползване
кодове и номера, които не са част от ННП, на
предприятията по чл. 3, както следва:
1. за цифрови мобилни наземни електронни съобщителни мрежи, мрежи на виртуални
мобилни оператори (MVNO) или електронна
съобщителна мрежа, която осигурява услугата
„мобилност“ – един код на мобилна електронна
съобщителна мрежа (МNС); при обоснована
необходимост се допуска предоставяне на кодове за тестови или други цели;
2. за мобилните наземни електронни съобщителни мрежи TETRA – един код на мобилна
наземна електронна съобщителна мрежа TETRA
(Т)МNС);
3. за електронни съобщителни мрежи за
пренос на данни – един код за идентификация
на електронна съобщителна мрежа за пренос
на данни (DNIC);
4. за телексни мрежи – един национален
телексен номер.
Чл. 33. Комисията предоставя за ползване
адреси, както следва:
1. за електронни съобщителни мрежи с международна свързаност – международни кодове
на точка за сигнализация (ISPC);
2. за електронни съобщителни мрежи със
свързаност на национално ниво – национални
кодове на точка за сигнализация (NSPC).
Чл. 34. (1) Предприятията, получили разрешение да ползват първично предоставени
номера по чл. 31, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5, имат
право да ги предоставят вторично за използване
от крайни потребители.
(2) Предприятията, получили разрешение
да ползват първично предоставени номера по
чл. 31, ал. 1, т. 6, 7 и 9, имат право да ги пре-

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

доставят вторично за предоставяне на услуги
от юридически лица или еднолични търговци
чрез номера от обхвати „700“, „800“, „90“ и „118“.
Чл. 35. (1) Изискванията за ефективно пол
зване съгласно чл. 107, т. 3 ЗЕС са, както следва:
1. за фиксирани електронни съобщителни
мрежи:
а) в региони с недостатъчен ресурс – използване на 70% от предоставените номера;
б) за останалите региони – използване на
50% от предоставените номера;
2. за мобилни наземни електронни съобщителни мрежи, електронни съобщителни мрежи
на виртуални мобилни оператори (MVNO) и
електронни съобщителни мрежи с негеографска
номерация с национално покритие – използване
на 60% от предоставените номера;
3. за негеографски номера от обхват „700“ и
„800“ – използване на 40% от предоставените
номера.
(2) Сроковете за достигане на ефективното
ползване на ограничения ресурс – номера
съгласно чл. 107, т. 12 ЗЕС, са, както следва:
1. за фиксирани електронни съобщителни
мрежи:
а) в региони с недостатъчен ресурс – до
2 г. от издаване, съответно допълване на разрешението;
б) за останалите региони – до подаване на
заявление за допълнителен ресурс;
2. за мобилни наземни електронни съобщителни мрежи и електронни съобщителни
мрежи с негеографска номерация с национално
покритие – до подаване на заявление за допълнителен блок номера;
3. за негеографски номера от обхват „700“
и „800“ – до подаване на заявление за допълнителен ресурс.
(3) Срокът по ал. 2, т. 1, буква „а“ се отчита
от датата на решението на комисията за издаване или изменение на разрешението.
Чл. 36. При разглеждане на постъпилите
заявления по чл. 83 и 113 ЗЕС комисията взема
решение въз основа на:
1. регулаторната политика по чл. 30, т. 7 ЗЕС;
2. съобразяване с актовете на международни
организации и/или техни компетентни органи;
3. структурата на ННП и наличните свободни
номера и адреси;
4. защита на националната сигурност;
5. изискванията за равнопоставеност;
6. желанието на заявителя.
Чл. 37. (1) Процедурата по издаването
на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – номера и/или
адреси, се извършва съгласно чл. 83 и 88 ЗЕС.
(2) Описанието на технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и
съоръжения съгласно чл. 83, ал. 1, т. 4 ЗЕС
съдържа информация, като:
1. архитектура на електронната съобщителна
мрежа (физическо и логическо ниво);
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2. примерна топология на електронната
съобщителна мрежа и описание на основните
є елементи;
3. схема на сигнализацията при взаимно
свързване с други електронни съобщителни
мрежи или описание на възможните протоколи за взаимно свързване с други електронни
съобщителни мрежи;
4. данни за техническите интерфейси за достъп на крайните потребители до електронната
съобщителна мрежа.
(3) При подаване на документите заявителят
следва да посочи коя информация представлява
търговска тайна.
(4) Всички документи се подават на български език в два екземпляра.
Чл. 38. Непълноти и/или нередовности в
документите се отстраняват при условията и
по реда на чл. 83, ал. 4 ЗЕС.
Чл. 39. (1) Предприятията подават заявление по реда на чл. 113 ЗЕС за изменение
или допълнение на разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс,
в случай че желаят да им бъдат предоставени
допълнително номера и/или адреси. В искането
се обосновава необходимостта от нови номера
и/или адреси и се прилага подробна справка
за изпълнение на задълженията за ефективно
ползване по чл. 35 на предоставените им в
съответния регион номера, ако имат такива.
(2) В региони, в които ресурсът не е недостатъчен, се допуска предоставяне на групи
допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс – номера, при мотивирано искане,
без да са изпълнени критериите по чл. 35, като
комисията изрично определя срок за ефективно
ползване на тези номера не по-дълъг от една
година.
Чл. 40. Предприятията не придобиват право
на собственост върху предоставените им за
ползване номера и/или адреси.
Чл. 41. (1) При отказ от ползване на предоставени номера и/или адреси предприятията са
длъжни да поискат изменение на разрешението
си за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс по реда на чл. 116 ЗЕС.
(2) Към искането по ал. 1 предприятието
прилага справка за групите, в които е имало
използвани номера.
Чл. 42. Освободените групи номера по
чл. 41, ал. 2 не могат да бъдат предоставяни
или резервирани по-рано от 6 месеца след
тяхното освобождаване считано от датата на
изменение на разрешението на предприятието.
Чл. 43. (1) При пренасяне на номер в друга
електронна съобщителна мрежа държателят на
обхвата от номера остава същият.
(2) При връщане на номер при държателя на
обхвата от номера последният има задължение
да не използва номера отново в срок 6 месеца
считано от датата на връщането му.
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Раздел II
Резервиране на номера
Чл. 44. (1) Комисията има право да резервира блокове от номера от ННП съгласно
регулаторната политика по чл. 30, т. 7 ЗЕС.
(2) Предприятията, получили разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – номера, имат възможност да резервират групи номера след географски кодове.
Чл. 45. (1) Минималният срок за резервиране
на номера е 6 месеца.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде продължен не по-късно от един месец преди изтичане на първоначално заявения срок с искане,
придружено с мотиви за необходимостта от
удължаване на срока, като максималният срок
за резервиране е 18 месеца.
(3) Повторно резервиране на групи номера
след същия географски код се допуска, при
условие че първоначално резервираният ресурс
е предоставен за ползване от предприятието.
Чл. 46. (1) Предприятията, които желаят
да резервират номера, подават в комисията
заявление по образец.
(2) Заявлението съдържа:
1. идентификационни данни на лицето, което иска резервиране – наименование (фирма),
седалище, адрес на управление и съответния
идентификационен код;
2. номер на действащото разрешение;
3. вид на електронните съобщения, за осъществяването на които е издадено разрешението
на предприятието за първично ползване на
номера и адреси;
4. желан брой номера след географски код;
5. срок за резервиране на номерата.
(3) При непълноти и/или нередовности в
документите по ал. 2 комисията уведомява
писмено заявителя да ги отстрани в 7-дневен
срок от получаване на уведомлението. В случай
че непълнотите и/или нередовностите не бъдат
отстранени в посочения срок, заявлението не
се разглежда.
Чл. 47. Заявленията за резервиране на номера не се удовлетворяват, когато:
1. искането е за резервиране на номера в
региони с недостатъчен номерационен ресурс;
2. резервирането създава ситуация на недостатъчен номерационен ресурс.
Чл. 48. При разглеждане на постъпилите
заявления комисията взема решение въз основа на:
1. регулаторната политика по чл. 30, т. 7 ЗЕС;
2. съобразяване с актовете на международни
организации и/или техни компетентни органи;
3. структурата на ННП и наличните свободни номера;
4. защита на националната сигурност;
5. изискванията за равнопоставеност;
6. желанието на заявителя.
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Чл. 49. (1) Комисията взема решение за
изменение и допълнение на издаденото разрешение в срок 21 дни от датата на подаденото
заявление или от отстраняване на непълнотите
и/или нередовностите, като определя резервираните номера.
(2) Срокът на резервиране започва да тече
от датата на решението по ал. 1.
Чл. 50. За времето на резервиране на номерата предприятията нямат право да ги ползват.
Чл. 51. Предоставянето за ползване на
резервирани номера се осъществява по реда
на чл. 39.
Чл. 52. При отказ от резервирани номера
предприятията са длъжни да уведомят комисията най-малко един месец преди изтичане
на срока за резервиране.
Раздел III
Отказ за предоставяне на номера и адреси
Чл. 53. Комисията с мотивирано решение
може да откаже на заявителя предоставяне на
номера и/или адреси на основанията, посочени
в чл. 84 ЗЕС, както и в случаите, когато не са
изпълнени изискванията по чл. 113, ал. 4 ЗЕС.
Раздел IV
Изменение на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера.
Отнемане на номера и адреси
Чл. 54. Изменения и допълнения на разрешение могат да бъдат правени с мотивирано
решение на комисията при условията на чл. 115
ЗЕС.
Чл. 55. (1) Комисията може да измени
разрешението за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс, като отнеме част
от първично предоставените номера и/или
адреси, когато предприятието не е изпълнило
определените в разрешението срокове за достигане на ефективното ползване на ограничения
ресурс – номера, както и когато ползването на
номера и/или адреси и вторичното предоставяне на номера се извършва в несъответствие
с нормативно установените изисквания.
(2) Комисията отправя писмено предупреждение със срок не по-малък от един месец за
отстраняване на констатираните несъответствия.
В същия срок предприятието може да представи
писмено становище.
(3) Комисията с мотивирано решение извършва изменението по ал. 1, ако не е отстранено констатираното несъответствие, като
взема предвид становището на предприятието.
(4) В случаите, когато комисията е отнела
номера и/или адреси, които са били изпол
звани от предприятието, те не могат да бъдат
предоставяни или резервирани по-рано от
шест месеца след тяхното отнемане считано
от датата на изменение на разрешението на
предприятието.
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Чл. 56. Прекратяване на действието на
разрешението за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс се извършва по
реда на чл. 117 ЗЕС.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Абонатен номер“ (Subscriber Number – SN)
е номер, идентифициращ крайна точка на дадена
електронна съобщителна мрежа.
2. „Блок от номера“ са национално значимите номера с еднакъв национален код за
направление.
3. „Виртуални мобилни оператори“ (Mobile
Virtual Network Operators – MVNO) са предприятия, предоставящи услуги, характерни за
мобилните наземни електронни съобщителни
мрежи, без да им е предоставен индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър.
4. „Вторично предоставяне на номера за
ползване“ е дейност, при която предприятието,
получило разрешение за първично ползване на
номера от Националния номерационен план,
предоставя на юридически лица, еднолични
търговци или на своите потребители част от тях
съгласно условията и изискванията на комисията и собствената си номерационна политика.
5. „Географски код“ (Trunk Code – ТС) е
цифра или комбинация от цифри, която не
включва националния префикс и определя
еднозначно номерационна област в дадена
страна. Използва се пред абонатния номер,
когато викащият и виканият абонат са в различни номерационни области. Географският
код е едно от приложенията на националния
код за направление.
6. „Група от номера“ са абонатните номера
с еднаква първа (първи) цифра (цифри), съставени от кратни на десет брой номера – 100,
1000, 10 000, 100 000 или 1 000 000.
7. „Държател на обхват от номера“ е предприятието, на което са предоставени първично
номера за ползване в рамките на конкретен
обхват.
8. „Кратки номера за достъп до регионални
услуги“ са номера за услуги с първа цифра „1“ и
дължина от три до пет цифри, които се избират
без префикс в дадена номерационна област.
9. „Кодове за идентификация на базовите
станции“ (Base Station Identity Codes – BSIC) са
цветни кодове, с помощта на които мобилна
станция, намираща се в зона, обслужвана от
няколко базови станции от различни мобилни
наземни електронни съобщителни мрежи, работещи на една честота, може да различи базовата
станция от собствената си мобилна наземна
електронна съобщителна мрежа. Структурата
на кода за идентификация на базовите станции
(BSIC) е определена съгласно ETSI EN 300 523.
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10. „Международен идентификатор на абонат
на мобилната наземна електронна съобщителна
мрежа TETRA“ (International TETRA Subscriber
Identity – IТSI) е уникален международен
идентификатор, чрез който се осъществява
обслужването на абонат на мобилната наземна електронна съобщителна мрежа TETRA.
Структурата на международния идентификатор
на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа TETRA (ITSI) е определена
съгласно ETSI EG 202 118.
11. „Международен идентификатор на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа“ (International Mobile Subscriber
Identity – IMSI) е уникален международен
идентификатор, който определя мобилно крайно устройство или абонат на мобилна наземна
електронна съобщителна мрежа извън страната.
IMSI може да се използва и за идентификация на
крайното устройство или абоната на електронни
съобщителни мрежи, които предлагат услугата
„мобилност“. Структурата на международния
идентификатор на абонат на мобилна наземна
електронна съобщителна мрежа (IMSI) е определена съгласно Препоръка Е.212 на ITU-T.
12. „Международен код на страната“ (Соuntry
Сode – CC) е комбинация от една, две или три
цифри, определящи еднозначно отделна страна,
група от страни или специфична географска
област. Препоръка Е.164 на ITU-T.
13. „Международен код на точка за сигнализация“ (International Signalling Point Code – ISPC)
е адрес, чрез който се идентифицира дадена
точка за сигнализация в международната мрежа
за сигнализация. Състои се от код на мрежата за сигнализация (Signalling Area/Network
Code – SANC) и идентификатор на сигналната точка (Signalling Point Identification – SPI).
Структурата на международния код на точка
за сигнализация (ISPC) е определена съгласно
Препоръка Q.708 на ITU-T.
14. „Международен номер на абонат в
електронната съобщителна мрежа за пренос
на данни“ е уникален номер, който определя
еднозначно абонат в електронната съобщителна мрежа за пренос на данни. Структурата на
международния номер на абонат в електронната
съобщителна мрежа за пренос на данни е определена съгласно Препоръка Х.121 на ITU-T.
15. „Международен префикс“ е цифра или
комбинация от цифри, показващи, че номерът,
който следва, е обществен международен номер.
16. „Национален значим номер“ (National
Significant Number – NSN) е част от международния номер, която следва след международния
код на дадена страна и се състои от национален
код за направление, последван от абонатен
номер. Националният значим номер съдържа
информацията, необходима за маршрутизиране
и/или таксуване на едно повикване до крайна
точка от дадена електронна съобщителна мрежа. Функцията и форматът му се определят на

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

национално ниво. Структурата на националния
значим номер (NSN) е определена съгласно
Препоръка Е.164 на ITU-T.
17. „Национален код за направление“
(National Destination Code – NDC) е цифра или
комбинация от цифри (невключващи префикс),
определяща еднозначно номерационна област в
дадена страна и/или електронната съобщителна
мрежа/услуга, която в съчетание с абонатния
номер образува националния (значим) номер.
Национален код за направление се определя
на национално ниво съгласно Препоръка Е.164
на ITU-T. Използва се при избор на електронната съобщителна мрежа/услуга и/или като
географски код.
18. „Национален код на точка за сигнализация“ (National Signalling Point Code – NSPC)
е адрес, чрез който се идентифицира дадена
точка за сигнализация в националната електронна съобщителна мрежа за сигнализация.
19. „Национален префикс“ е цифра или
комбинация от цифри, използвана от викащия
абонат при осъществяване на повикване до
абонат в рамките на страната, но извън номерационната област, в която се намира викащият
абонат, или при осъществяване на повикване
към електронната съобщителна мрежа/услуга, определена от даден негеографски код за
направление.
20. „Номер за идентификация на издателя“
(Issuer Identification Number) е номер, чрез който
се идентифицират предприятията, които издават
международни електронни съобщителни карти
и предоставят услуги чрез тях, като разходите
за използваните услуги се таксуват в страната,
в която е издадена картата. Структурата на
номера за идентификация на издателя е определена съгласно Препоръка Е.118 на ITU-T.
21. „Номер за маршрутизация“ (Routing
Number) е специфичен номер, който се добавя
и използва от мрежите за маршрутизиране на
повикване. Номерът за маршрутизация пренася
информация, която се използва от електронните
съобщителни мрежи. Ако цифрите, набрани от
потребителя, съвпадат с цифрите на номера за
маршрутизация, набраните цифри не трябва да
бъдат интерпретирани като номер за маршрутизация (ETSI TR 101 122).
22. „Номерационна област“ е населено място/
населени места и/или селищно образувание/
селищни образувания, определени от един
географски код.
23. „Пренесен номер“ е номер, който е
прехвърлен от една мрежа в друга по смисъла
на съответните Функционални спецификации,
приети по реда на чл. 134, ал. 3 ЗЕС от Комисията за регулиране на съобщенията.
24. „Префикс“ е индикатор, съставен от една
или повече цифри, който позволява достъп до
различни електронни съобщителни мрежи и/
или услуги.
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25. „Първично предоставяне за ползване на
номера и адреси“ е дейност, осъществявана от
комисията, по издаване на разрешение на предприятие за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – номера, като им дава право
да ги ползват за собствени нужди и за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
26. „Регион с недостатъчен номерационен
ресурс“ е регион, определен от „Национален
код за направление“ (NDC), в който свободният
номерационен ресурс е по-малко от 30% при
петцифрени кодове и по-малко от 20% при
трицифрени и четирицифрени кодове.
27. „Резервиране на номера“ е запазването
на номера от ННП за бъдещото развитие на
мрежи и услуги.
28. „Услуга „Персонален номер“ е електронна
съобщителна услуга, която дава възможност на
абонат на обществена електронна съобщителна
мрежа чрез един номер от обхват „700“ да бъде
достъпен, независимо от местоположението
му, използваното крайно устройство, вида на
преноса и технологията. Услугата е без допълнително таксуване за викащия.
29. „Услуга с безплатен достъп“ е безплатна
за викащия електронна съобщителна услуга,
предоставяна чрез електронните съобщителни
мрежи на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги при използването
на номера от обхват „800“.
30. „Услуга с добавена стойност“ е услуга, за
която викащата страна заплаща допълнителна
цена към цената за ползване на електронна
съобщителна услуга (изходящото повикване),
като двете цени се събират от предприятието,
от чиято електронна съобщителна мрежа е
осъществено повикването.
31. „Услуга „Мобилност“ е услуга, която
поддържа подвижност на крайното устройство
или абоната, като осигурява достъп към и от
обществена електронна съобщителна мрежа
чрез собствената му електронна съобщителна
мрежа и/или електронната съобщителна мрежа,
в която гостува.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 137 от Закона за електронните съобщения
и влиза в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 7 от
1 юли 2008 г. за правилата за разпределение и
процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на
номера, адреси и имена (в сила от 11.07.2008 г.,
издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, обн., ДВ, бр. 62
от 2008 г.; изм., бр. 5 от 2009 г.).
§ 4. Разпоредбата по чл. 14, ал. 5 е в сила
до 31 декември 2010 г.
§ 5. Актуализирането на Националния номерационен план на Република България се
извършва в срок до 3 месеца от влизане в сила
на тази наредба.
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§ 6. (1) Разпоредбата на чл. 16 влиза в сила
от 1 януари 2011 г.
(2) В срок до 1 октомври 2010 г. предприятията, на които са предоставени номера от
обхват „90“, заявяват необходимия им ресурс
в съответствие с тази разпоредба.
Председател: В. Божков
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2
Международен код на
страната (СС)
3 цифри
Република България = 359

Национален код за
направление (NDC)
до 5 цифри

Абонатен номер
до 7 цифри

Национално значим номер (NSN)
Международен номер

Препоръка Е.164 на ITU-T.

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
Първа
цифра
на географския
код

Географска
зона

Обслужвани
административни
области

2

София

София

3

Ц е н т р а л н а Кърджали, Пазарджик,
Ю ж н а Б ъ л - Пловдив, Смолян, Хагария
сково

4

Ю г ои з т оч н а Сливен, Стара Загора,
България
Ямбол

5

Източна Бъл- Бургас, Варна, Добрич,
гария
Шумен

6

Ц е н т р а л н а Велико Търново, ГаброСеверна Бъл- во, Ловеч, Плевен, Търгария
говище

7

Ю г о з а п а д н а Благоевг ра д, К юстенБългария
дил, Перник, Софийска
област

8

Североизточ- Разград, Русе, Силистра
на България

9

Северозапад- Видин, Враца, Монтана
на България

Приложение № 3
към чл. 20, ал. 3
Международен код на
страната (MСС)
3 цифри
Република България = 284

Код на мобилната
мрежа (MNC)
2 цифри

Номер за идентификация на
мобилния абонат (MSIN)
10 цифри

Международен идентификатор на мобилния абонат (IMSI)

Препоръка Е.212 на ITU-T.

Приложение № 4
към чл. 21, ал. 3
Международен код на
страната ((T)MСС)
3 цифри
Република България = 284

Код на мрежа TETRA
((T)MNC)
4 цифри

Номер за идентификация на
абонат на мрежа ТЕТRА (SSI)
8 цифри

Международен идентификатор на мобилния абонат на мрежа TETRA (ITSI)

ETSI EG 202 118
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Приложение № 5
към чл. 22, ал. 3
Международен код на
страната (DСС)
3 цифри
Република България = 284

1
цифра

Номер за идентификация на абонат в
мрежата за данни (NTN)
10 цифри

ВЕСТНИК

НОРМАТИВИ

за качество на универсалната пощенска услуга
и ефикасността на обслужване
(Приети с Решение № 806 от 29 юли 2010 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията)
Раздел I
Общи положения

Международен код за
идентификация на мрежата
за данни (DNIC)
Международен номер на абонат в мрежа за данни

Препоръка Х.121 на ITU-T

Приложение № 6
към чл. 23, ал. 3
N

M

K

L

J

I

3 бита

H
D

G

F

E

C

8 бита

B

A

3 бита
Идентификатор
на мрежата за
сигнализация
(SPI)

Код на мрежата за сигнализация (SANC)

Международен код на точка за сигнализация (ISPC)

Препоръка Q.708 на ITU-T
Приложение № 7
към чл. 24, ал. 3
N

M

L

K

J

H

I

6 бита - ZZ

G

F

E

D

4 бита - YY

C

B

A

4 бита - XX

Национален код на точка за сигнализация (NSPC)

Приложение № 8
към чл. 26, ал. 3
Номер за идентификация на издателя

8

9

3

5

9

Идентификатор на издателя (IIN)
“359” – международен код на страната (СС):
Препоръка ITU-T E.164[2]
“89” – (MII) тематичен индикатор (ISO/IEC 7812-1) [1],
определен за сектор съобщения

Препоръка Е.118 на ITU-T

Приложение № 9
към чл. 27, ал. 3
F

E

БРОЙ 64

D

3 бита
Цветен код на цифровата мобилна
клетъчна мрежата (NСC)

C

B

Цветен код на базовата станция
(ВСС)

Код за идентификация на базовата станция (ВSIC)

ETSI EN 300 523
6604

A

3 бита

Чл. 1. Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на
обслужване съгласно чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона
за пощенските услуги (ЗПУ) се отнасят до:
1. Време за пренасяне от край до край на
пощенски пратки и пощенски колети.
2. Редовност на събиране и доставяне на
пощенски пратки и пощенски колети.
3. Време за извършване на универсалната
пощенска услуга.
4. Срокове за обработване на рекламации.
Раздел II
Нормативи за качество по отношение на времето за пренасяне от край до край на пощенски
пратки и пощенски колети
Чл. 2. Нормативи за качество по отношение
на времето за пренасяне на вътрешни непрепоръчани пощенски пратки с предимство.
Време за пренасяне от край до
край

Нормативи за качество на
услугата

Д+1

Не по-малко от 80 % от пощенските пратки

Д+2

Не по-малко от 95 % от пощенските пратки

Чл. 3. Нормативи за качество по отношение
на времето за пренасяне на вътрешни непрепоръчани пощенски пратки без предимство.
Време за пренасяне от край до
край

Нормативи за качество на
услугата

Д+2

Не по-малко от 80 % от пощенските пратки

Д+3

Не по-малко от 95 % от пощенските пратки

Чл. 4. За време за пренасяне от край до край
на вътрешни непрепоръчани пощенски пратки
се счита времето за пренасяне от мястото за
достъп, където пощенската пратка е подадена,
до доставянето є на адреса на получателя.
Чл. 5. Нормативи за качество по отношение
на времето за пренасяне на вътрешни колетни
пратки.
Време за пренасяне от край до
край

Нормативи за качество на
услугата

Д+1

Не по-малко от 80% от колетните пратки

Д+2

Не по-малко от 95% от колетните пратки
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1. За време за пренасяне от край до край
на вътрешни колетни пратки се счита времето
за пренасяне от мястото за достъп, където колетната пратка е подадена, до доставянето на
покана за получаване на адреса на получателя.
Чл. 6. Нормативи за качество по отношение
на времето за пренасяне на международни непрепоръчани пощенски пратки с предимство
и без предимство.
1. Международни непрепоръчани пощенски
пратки с предимство от Европа:
Време за пренасяне
от край до край

Нормативи за качество на
услугата

Д+3

Не по-малко от 85% от пощенските пратки

Д+5

Не по-малко от 97% от пощенските пратки

2. Международни непрепоръчани пощенски
пратки с предимство от географски зони извън
Европа:
Време за пренасяне
от край до край

Нормативи за качество на
услугата

Д+7

Не по-малко от 75% от пощенските пратки

Д+8

Не по-малко от 90% от пощенските пратки

3. Международни непрепоръчани пощенски
пратки без предимство от Европа:
Време за пренасяне
от край до край

Нормативи за качество на
услугата

Д+5

Не по-малко от 80% от пощенските пратки

Д+7

Не по-малко от 95% от пощенските пратки

4. Международни непрепоръчани пощенски
пратки без предимство от географски зони
извън Европа:
Време за пренасяне
от край до край

Нормативи за качество на
услугата

Д+10

Не по-малко от 60% от пощенските пратки

Д+14

Не по-малко от 85% от пощенските пратки

Раздел III
Нормативи за качество по отношение редовността на събиране и доставяне на пощенски
пратки и пощенски колети
Чл. 7. Нормативи за качество по отношение
редовността на събиране на пощенски пратки
и пощенски колети.

ВЕСТНИК
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Населено
място

Дни от седмицата

Брой събирания
на ден

София

от понеделник до петък

2

София

събота и неделя

1

С РСЦ

от понеделник до събота

1

Без РСЦ

от понеделник до петък

1

Забележка: РСЦ – разменно-сортировъчен
център.
Чл. 8. Нормативи за качество по отношение
редовността на доставяне на пощенски пратки
и пощенски колети.
Населено място

Дни от седмицата

Брой доставки
на ден

София

от понеделник до събота

2

С РСЦ

от понеделник до събота

1

Без РСЦ

от понеделник до петък

1

Чл. 9. Посоченият по чл. 7 брой събирания
на ден и посоченият по чл. 8 брой доставки на
ден не се отнасят за населени места и селищни
образувания, намиращи се в труднодостъпни
райони, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2 и при обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 ЗПУ.
Раздел IV
Норматив за качество по отношение на времето за извършване на универсалната пощенска
услуга
Чл. 10. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска
услуга е задължен да приложи организационни
мерки за минимализиране на времето за извършване на универсалната пощенска услуга
за всеки потребител до 15 минути.
Раздел V
Нормативи за качество по отношение на сроковете за обработване на рекламации
Чл. 11. Срокове за обработване на рекламации за вътрешни и международни пощенски
услуги.
Нормативен срок за
обработване на рек
ламациите

Нормативи за качество
на услугата

30 дни за вътрешни
пощенски услуги

Не по-малко от 90% от
рекламациите

90 дни за международ- Не по-малко от 90% от
ни пощенски услуги
рекламациите

Раздел VІ
Контрол
Чл. 12. Kонтролът по спазването на нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване се
осъществява от Комисията за регулиране на
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съобщенията във връзка с чл. 15а, ал. 1, т. 6
ЗПУ съобразно стандарт БДС ЕN 13850:2004 и
всички негови последващи изменения.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тези нормативи:
1. „Д + n“ – време за пренасяне от край до
край, където Д е датата на подаване, а n – броят
на работните дни, които изтичат между датата
на подаване и тази на получаване.
2. „Дата на подаване“ – денят на подаване
на пощенската пратка или пощенския колет,
ако подаването се е състояло преди последното
събиране, посочено за съответното място за
достъп. Когато подаването се е състояло след
този краен час, за дата на подаване се счита
датата на деня на следващото събиране.
§ 2. Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване могат да бъдат изменяни по инициатива
на Комисията за регулиране на съобщенията.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Тези нормативи се приемат на основание
чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги
и се прилагат по отношение на универсалната
пощенска услуга, извършвана от пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсална пощенска услуга.
§ 4. С тези нормативи се отменят Нормативите за качество на универсалната пощенска
услуга и ефикасността на обслужване, приети с
Решение № 1546 от 29.07.2004 г. на КРС (ДВ,
бр. 71 от 2004 г.) и изменени с Решение № 1859
от 21.09.2006 г. (ДВ, бр. 34 от 2007 г.).
§ 5. Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на
обслужване влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
6602

СИСТЕМА

за образуване на пощенските кодове на мрежите на пощенския оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга и на пощенските оператори, извършващи
услуги, включени в обхвата на универсалната
пощенска услуга
(Приета с Решение № 807 от 29 юли 2010 г.
на Комисията за регулиране на съобщенията)
Чл. 1. С тази система се определят условията и редът за образуване на пощенските
кодове на мрежите на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга и на пощенските оператори,
извършващи услуги от обхвата на универсалната
пощенска услуга.
Чл. 2. Пощенският код в Република България, въведен от пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната

ВЕСТНИК
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пощенска услуга „Български пощи“ – ЕАД, е
национален пощенски код. Пощенският код е
четирицифрено число и е означение на населено
място или район в големите населени места.
1. Първата цифра указва пощенската кодова
зона.
2. Първата и втората цифра, взети заедно,
указват пощенския район.
3. Четирите цифри, взети заедно, указват
националния пощенски код на населеното
място или район в големите населени места.
Чл. 3. Пощенските оператори, извършващи
услуги от обхвата на универсалната пощенска
услуга, задължително използват националния
пощенски код като база за образуване на пощенските кодове за мрежите си.
Чл. 4. Пощенският оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга и пощенските оператори, извършващи
услуги от обхвата на универсалната пощенска
услуга, осигуряват възможност на потребителите
да използват националния пощенски код при
подаване на пощенски пратки, като предвидят
необходимите означения върху формуляри,
адресни етикети, пликове и др.
Чл. 5. Националните пощенски кодове на
всички населени места са посочени в Указателя
на пощенските кодове на населените места в
Република България и на районите в големите
населени места (указател), който се издава от
„Български пощи“ – ЕАД.
Чл. 6. Комисията за регулиране на съобщенията поддържа и публикува на своята страница
в интернет указателя.
Чл. 7. Промени на национални пощенски
кодове в указателя се извършват от Комисията
за регулиране на съобщенията по инициатива
на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга
„Български пощи“ – ЕАД.
1. Пощенският оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга
„Български пощи“ – ЕАД, внася уведомление
с предложение и мотиви за промяна в тридесетдневен срок преди промяната.
2. Комисията за регулиране на съобщенията разглежда постъпилото предложение и в
тридесетдневен срок от датата на внасянето му
приема решение.
3. Комисията за регулиране на съобщенията
публикува на своята интернет страница всички
съгласувани промени в указателя.
Чл. 8. КРС предоставя указател на оператори,
извършващи услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, при постъпило искане.
Чл. 9. Пощенските оператори, извършващи
услуги от обхвата на универсалната пощенска
услуга, могат да образуват пощенския код за
мрежите си, като към националния пощенски
код добавят букви, цифри и символи с цел
образуване и използване на индивидуален
разширен пощенски код.
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Чл. 10. Пощенските оператори, извършващи
услуги от обхвата на универсалната пощенска
услуга, изпращат за сведение в Комисията за
регулиране на съобщенията в срок десет дни
преди въвеждане в употреба или промяна на
начина на образуване на индивидуалния разширен пощенски код подробна информация за
значенията на символите и начина на образуване
на индивидуалния разширен пощенски код.
Чл. 11. Индивидуалният разширен пощенски
код на пощенските оператори, извършващи
услуги от обхвата на универсалната пощенска
услуга по чл. 9, се довежда до знанието на
потребителите, като се поставя на видни и
достъпни места във всички пощенски служби
на пощенските оператори, извършващи услуги
от обхвата на универсалната пощенска услуга,
и на интернет страниците им.
Чл. 12. Пощенските оператори, извършващи
услуги от обхвата на универсалната пощенска
услуга, осигуряват възможност на потребителите
на универсална пощенска услуга да използват
индивидуалния разширен пощенски код при
подаване на пощенски пратки, като предвидят
необходимите означения върху формуляри,
адресни етикети, пликове и др.
Чл. 13. Потребителите на универсална пощенска услуга задължително посочват националния пощенски код и доброволно индивидуалния
пощенски код върху пощенските пратки.
Чл. 14. За пощенските пратки на операторите, извършващи услуги в обхвата на универсалната пощенска услуга, които преминават
през мрежата на оператора със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга,
задължително се използва само националният
пощенски код.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Описание на пощенските кодови зони, на
районите на населените места и на пощенските
райони в големите населени места:
1. Първа пощенска кодова зона от 1000 до
1999, с цифра 1 (едно) започват пощенските
кодове на пощенските райони в София-град:
1.1. Район София център, кодова зона от
1000 до 1099;
1.2. Първи пощенски район, София-град,
първа пощенска кодова зона от 1100 до 1199
и от 1700 до 1799;
1.3. Втори пощенски район, София-град,
първа пощенска кодова зона от 1200 до 1299;
1.4. Трети пощенски район, София-град,
първа пощенска кодова зона от 1300 до 1399;
1.5. Четвърти пощенски район, София-град,
първа пощенска кодова зона от 1400 до 1499
и от 1600 до 1699;
1.6. Пети пощенски район, София-град,
първа пощенска кодова зона от 1500 до 1599
и от 1800 до 1899.
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2. Втора пощенска кодова зона от 2000 до
2999, с цифра 2 (две) започват пощенските
кодове на населените места в София област,
Перник, Кюстендил и Благоевград.
2.1. Пощенски район област София, втора
кодова зона от 2000 до 2299;
2.2. Пощенски район област Перник, втора
кодова зона от 2300 до 2499;
2.3. Пощенски район област Кюстендил,
втора кодова зона от 2500 до 2699;
2.4. Пощенски район област Благоевград,
втора кодова зона от 2700 до 2999.
3. Трета пощенска кодова зона от 3000 до
3999, с цифра 3 (три), започват пощенските
кодове на населените места в областите Враца,
Монтана и Видин:
3.1. Пощенски район област Враца, трета
кодова зона от 3000 до 3399;
3.2. Пощенски район област Монтана, трета
кодова зона от 3400 до 3699;
3.3. Пощенски район област Видин, трета
кодова зона от 3700 до 3999.
4. Четвърта пощенска кодова зона от 4000 до
4999, с цифра 4 (четири) започват пощенските
кодове на населените места и на пощенските
офиси в областите Пловдив, Пазарджик и
Смолян:
4.1. Пощенски район област Пловдив, четвърта кодова зона от 4000 до 4399;
4.2. Пощенски район област Пазарджик,
четвърта кодова зона от 4400 до 4699;
4.3. Пощенски район област Смолян, четвърта кодова зона от 4700 до 4999.
5. Пета пощенска кодова зона от 5000 до
5999, с цифра 5 (пет) започват пощенските кодове на населените места в областите Велико
Търново, Габрово, Ловеч и Плевен.
5.1. Пощенски район област Велико Търново,
пета кодова зона от 5000 до 5299;
5.2. Пощенски район област Габрово, пета
кодова зона от 5300 до 5499;
5.3. Пощенски район област Ловеч, пета
кодова зона от 5500 до 5799;
5.4. Пощенски район област Плевен, пета
кодова зона от 5800 до 5999.
6. Шеста пощенска кодова зона от 6000 до
6999, с цифра 6 (шест) започват пощенските
кодове на населените места в областите Стара
Загора, Хасково и Кърджали:
6.1. Пощенски район област Стара Загора,
шеста кодова зона от 6000 до 6299;
6.2. Пощенски район област Хасково, шеста
кодова зона от 6300 до 6599;
6.3. Пощенски район област Кърджали,
шеста кодова зона от 6600 до 6999.
7. Седма пощенска кодова зона от 7000 до
7999, с цифра 7 (седем) започват пощенските
кодове на населените места в областите Русе,
Разград, Силистра и Търговище:
7.1. Пощенски район област Русе, седма
кодова зона от 7000 до 7199;
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7.2. Пощенски район област Разград, седма
кодова зона от 7200 до 7499;
7.3. Пощенски район област Силистра, седма
кодова зона от 7500 до 7699;
7.4. Пощенски район област Търговище,
седма кодова зона от 7700 до 7999.
8. Осма пощенска кодова зона от 8000 до
8999, с цифра 8 (осем) започват пощенските
кодове на населените места в областите Бургас,
Ямбол и Сливен:
8.1. Пощенски район област Бургас, осма
кодова зона от 8000 до 8599;
8.2. Пощенски район област Ямбол, осма
кодова зона от 8600 до 8799;
8.3. Пощенски район област Сливен, осма
кодова зона от 8800 до 8999.
9. Девета пощенска кодова зона от 9000 до
9999, с цифра 9 (девет) започват пощенските
кодове на населените места в областите Варна,
Добрич и Шумен:
9.1. Пощенски район област Варна, девета
кодова зона от 9000 до 9299;
9.2. Пощенски район област Добрич, девета
кодова зона от 9300 до 9699;
9.3. Пощенски район област Шумен, девета
кодова зона от 9700 до 9999.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Системата за образуване на пощенските
кодове на мрежите на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга и на пощенските оператори,
извършващи услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга се приема от
Комисията за регулиране на съобщенията на
основание чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за пощенските услуги.
§ 3. С тази Система за образуване на пощенските кодове на мрежите на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга и на пощенските
оператори, извършващи услуги, включени в
обхвата на универсалната пощенска услуга се
отменя Системата за образуване на пощенските
кодове на мрежите на операторите на универсалната пощенска услуга, приета с Решение
№ 1062 от 26.06.2008 г. (ДВ, бр. 69 от 2008 г.).
§ 4. Системата за образуване на пощенските
кодове на мрежите на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга и на пощенските оператори,
извършващи услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга влиза в сила
от датата на обнародването є в „Държавен
вестник“.
Председател: В. Божков
6603
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № И-6
от 3 август 2010 г.

за правната дейност в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази инструкция урежда организацията на правната дейност в Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната.
Чл. 2. Правната дейност в Министерството
на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната се осъществява чрез действията на
юрисконсултите и служителите с юридическо
образование по осигуряване спазването на
нормативната уредба с оглед защита на интересите на ведомството, опазване на държавната
собственост и законосъобразното протичане на
договорната дейност.
Чл. 3. При осъществяване на своите функции и задачи юрисконсултите и служителите с
юридическо образование действат въз основа
на закона, законните разпореждания на работодателя/органа по назначаване и методическите
указания на директора на дирекция „Правнонормативна дейност“ – МО.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАВНАТА ДЕЙНОСТ
В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА,
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА
ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА
НА ОТБРАНАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. На юридическа длъжност в Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната може да бъде назначен български
гражданин, който:
1. е завършил висше юридическо образование;
2. не е осъждан за умишлено престъпление
от общ характер, освен ако е реабилитиран;
3. е преминал изискуемия стаж и е придобил юридическа правоспособност по Закона
за съдебната власт, когато това е предвидено
в длъжностната характеристика за съответната
длъжност;
4. притежава стаж по специалността съобразно предвиденото в длъжностната характеристика
за съответната длъжност.
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Чл. 5. (1) Длъжностите за юристи – цивилни служители в Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, се заемат
по служебно или трудово правоотношение.
(2) На юридически длъжности в Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната могат да бъдат назначавани
военнослужещи, когато това е предвидено в
длъжностните разписания и отговарят на изискванията на чл. 4.
Чл. 6. Дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, осигурява в правно-нормативно
отношение дейността на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната,
постоянния секретар на отбраната и началника
на отбраната, като осъществява функциите,
предвидени в Устройствения правилник на
Министерството на отбраната.
Чл. 7. (1) Дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, ръководи методически юрисконсултите от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната.
(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО:
1. анализира състоянието на правната дейност
в Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и прави предложение
пред министъра на отбраната за подобряване
на организацията и ефективността на същата;
2. събира и обобщава съдебната практика
по дела, по които страна е Министерството
на отбраната, и запознава с нея юристите от
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната;
3. организира семинари на служителите с
юридическо образование от Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
с цел повишаване на правната квалификация.
Чл. 8. (1) Юристите в Българската армия
подпомагат командирите (началниците) на
военни формирования в процеса на вземане
на решения с оглед спазване на законността.
(2) Лицата по ал. 1 могат да бъдат представители по пълномощие на Министерството
на отбраната/министъра на отбраната или на
военното формирование/командира на военното
формирование, в което обслужват, като страна
в съдебните производства.
Чл. 9. Юристите, работещи в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната:
1. осигуряват в правно-нормативно отношение дейността на съответните структури;
2. организират и осъществяват процесуалното
представителство на съответната структура на
пряко подчинение на министъра на отбраната;
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3. осигуряват в правно отношение дейността
по възлагане на обществените поръчки, участват при воденето на преговори и сключването
на договори, по които страна е съответната
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната.
Чл. 10. Юристите от Инспектората на Министерството на отбраната участват в комисии
или лично извършват предварителни, текущи
и контролни проверки, свързани с дейността
на Инспектората.
Чл. 11. (1) Юристите по чл. 8 – 9 си взаимодействат с юристите от администрацията на
Министерството на отбраната, като:
1. участват при събиране на доказателства
по съдебни дела;
2. оказват съдействие при формиране на
становища или изготвят становища по казуси,
пряко свързани с предмета на дейност на съответната структура.
(2) Когато в Българската армия или в структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната се изготвят проекти на актове на
министъра на отбраната, юристите по чл. 8 – 9
ги съгласуват, като удостоверяват това обстоятелство с подпис на съгласувателния лист.
Чл. 12. Юристите от Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната изготвят шестмесечни справки, с които
уведомяват дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, относно броя на висящите
и приключилите съдебни производства, като
изпращат копия от влезлите в сила съдебни
решения.
Чл. 13. (1) Правната дейност в Министерството на отбраната се осъществява в следните
основни направления:
1. изготвяне на проекти на нормативни актове
на министъра на отбраната, съгласуване и/или
изготвяне на становища за законосъобразност
на проектите на актове на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната,
постоянния секретар на отбраната и началника
на отбраната;
2. изготвяне на становища за законосъобразност на проекти на актове на Народното
събрание и на Министерския съвет;
3. осигуряване в правно отношение дейността по управление на човешките ресурси и
съгласуване на проекти на актове за приемане,
изпълнение и освобождаване от военна служба
на военнослужещите по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
както и за възникване, изменяне и прекратяване
на правоотношенията с държавните служители и с лицата по трудови правоотношения от
министерството;
4. процесуално представителство;
5. методическо ръководство на юрисконсултите на министерството, структурите на пряко
подчинение на министъра и Българската армия;
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6. осигуряване в правно отношение на дейността по възлагане на обществени поръчки
с възложител министърът на отбраната или
упълномощени от него длъжностни лица от
администрацията и по предоставянето на
концесии;
7. осигуряване в правно отношение дейността
по управление и разпореждане с жилищния
фонд, недвижимите имоти и движимите вещи
в управление на министерството и дейността,
организирана от администрацията;
8. осигуряване в правно отношение на изпълнението на правомощията на министъра на
отбраната в качеството му на едноличен собственик на капитала в търговските дружества
с държавно участие;
9. осигуряване в правно отношение на международната дейност на Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите
на подчинение на министъра на отбраната.
(2) На юрисконсултите и служителите с
юридическо образование от Министерството
на отбраната могат да бъдат възлагани и други
задължения съобразно характера на заеманата
длъжност и изискванията на длъжностната
характеристика.
(3) Когато изготвят проекти на актове на министъра на отбраната, договори или становища,
юрисконсултите и служителите с юридическо
образование от Министерството на отбраната
удостоверяват това обстоятелство с подпис на
съгласувателния лист.
Раздел ІІ
Съгласуване за законосъобразност и изготвяне
на проекти на нормативни и административни
актове
Чл. 14. Дейността по съгласуване за законосъобразност и изготвяне на проекти на
нормативни и административни актове се
изразява във:
1. изготвяне на становища за законосъобразността на изготвените в Министерството
на отбраната проекти на нормативни актове,
както и на постъпилите проекти на нормативни
актове от други ведомства по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация;
2. съгласуване и даване на становища за
законосъобразност на изготвените проекти на
административни актове на министъра на отбраната, на заместник-министрите на отбраната,
на началника на отбраната и на постоянния
секретар на отбраната;
3. участие в работни групи, включително и
междуведомствени, за изготвяне на нормативни
и административни актове;
4. самостоятелно изготвяне на проекти на
нормативни актове по указание на министъра
на отбраната;
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5. даване на становища по правни въпроси
във връзка с възникнали проблеми в Министерството на отбраната, Българската армия или
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната;
6. проучване и анализиране на състоянието
на вътрешноведомствената нормативна уредба и
предложения за привеждането є в съответствие
с нормативните актове от по-висока степен;
7. анализиране на резултатите от прилагането на законите и подзаконовите нормативни
актове, свързани с отбраната и въоръжените
сили, и предложения за изменението и допълнението им;
8. проучване на законодателството на други
страни в областта на отбраната и въоръжените
сили.
Чл. 15. (1) Проектът на нормативен или
административен акт на министъра на отбраната заедно с докладна записка, обосноваваща
необходимостта от издаването на акта, се представя за съгласуване относно неговата законосъобразност на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО. Становището на директора на
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
по законосъобразността на акта е задължително
за изготвителя.
(2) На дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, се предоставя необходимото технологично време за съгласуване на актовете
по ал. 1, което не може да бъде по-малко от
5 работни дни.
Чл. 16. Екземпляр от нормативните актове
на министъра на отбраната след подписването
им се изпраща в дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО.
Чл. 17. Нормативните актове на министъра на отбраната се изпращат в редакцията на
„Държавен вестник“ за обнародване с писмо,
изготвено от дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО.
Чл. 18. Актовете на командирите (началниците) на военните формирования от Българската армия задължително се съгласуват за
законосъобразност от обслужващия ги юрист,
което се удостоверява с неговия подпис на
съгласувателния лист.
Чл. 19. (1) Когато юристът счита, че предоставеният му за съгласуване проект на акт по
чл. 18 е незаконосъобразен, уведомява горестоящия юрист, а ако няма такъв – директора на
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
като прилага мотивирано становище по случая.
(2) Горестоящият юрист изготвя становище,
за което уведомява прекия си началник, който
е длъжен да разгледа и реши поставения въпрос
в тридневен срок.
(3) При несъгласие с решението на командира (началника) юристът по ал. 2 изготвя
становище и го изпраща по команден ред на
горестоящия юрист.
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(4) При непостигане на съгласие по акта
окончателното решение се взема от министъра на отбраната по доклад на директора на
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО.
Чл. 20. (1) Представител на дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, задължително
участва в работни групи, назначени със заповед
на министъра на отбраната по изготвянето на
проекти на нормативни актове на Народното
събрание и на Министерския съвет, чийто вносител е Министерството на отбраната.
(2) Работната група изготвя проект на
нормативния акт по ал. 1 заедно с мотивиран
доклад до министъра на отбраната, обосноваващ правното и фактическото основание за
издаването му.
(3) Дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, привежда проекта в съответствие
с изискванията за оформяне на проектите на
нормативни актове, определени в Закона за
нормативните актове, в Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове и
в Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
(4) След получаване на становищата при
външноведомственото съгласуване на проекта
по ал. 1 по реда на Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, съобразява направените бележки и
предложения и изготвя справка за отразяване
на становищата.
(5) Окончателният вариант на проекта
заедно с писмен доклад от министъра на
отбраната до Министерския съвет, становищата от външноведомственото съгласуване
и справка за отразяването им се изпращат в
Министерския съвет с писмо, изготвено от
дирекция „Административно и информационно
обслужване“ – МО, и подписано от постоянния
секретар на отбраната.
Чл. 21. (1) По постъпилите за външноведомствено съгласуване в Министерството
на отбраната проекти на нормативни актове
на Народното събрание, Министерския съвет
или на министри се изготвят становища от
административните звена от Министерството
на отбраната или от структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, чиято функционална компетентност е свързана с
предмета на съгласувания акт.
(2) Изготвените становища по ал. 1 се
обобщават от дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, и се представят на министъра
на отбраната.
Чл. 22. (1) По молби от военнослужещи
или цивилни служители, в които се поставят
въпроси от правно естество, становищата се
изготвят от обслужващия съответното военно
формирование от Българската армия или съответната структура на пряко подчинение на
министъра на отбраната юрист.
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(2) Дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, изготвя становища и дава отговори
по въпроси от правно естество, които са от
компетентността на министъра на отбраната,
на заместник-министрите на отбраната, на постоянния секретар на отбраната и началника
на отбраната. В тези случаи към преписката
задължително се прилага становището на обслужващия съответното военно формирование
от Българската армия или структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната юрист.
В случаите, когато трябва да се извърши проверка на изложената фактическа обстановка,
преписката се изпраща на компетентната контролна структура.
Раздел ІІI
Процесуално представителство на Министерството на отбраната и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
Чл. 23. (1) Процесуалното представителство
на Министерството на отбраната и на структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната включва:
1. процесуално представителство пред правораздавателните органи и органите на принудително изпълнение, в т.ч. изготвяне на искови
молби, жалби и други документи по заведените
от и срещу Министерството на отбраната или
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната дела;
2. предприемане на действия за събиране
на вземанията на Министерството на отбраната или на структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, произтичащи от
влезли в сила съдебни решения, споразумения,
договори и други актове.
(2) Дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, съгласува за законосъобразност
изготвените от юристите от Министерството на
отбраната или Българската армия искови молби,
жалби и други документи преди подписването
им от министъра на отбраната.
Чл. 24. Юристите от Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната получават допълнително възнаграждение
за присъдено и събрано юрисконсултско възнаграждение в размер 1 % от присъденото
възнаграждение, но не по-малко от 10 лв.
Присъденото в полза на юридическото лице
или административен орган юрисконсултско
възнаграждение се изплаща след постъпване
на сумата по сметката на страната в процеса.
Чл. 25. (1) Процесуалното представителство
на Министерството на отбраната се осъществява
от служителите с юридическо образование от
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, юрисконсултите и други служители с
юридическо образование от Българската армия,
а на структурите на пряко подчинение на ми-
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нистъра на отбраната – от юрисконсултите и
от други служители с юридическо образование
от съответната структура.
(2) Длъжностните лица от Министерството
на отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната са длъжни да представят на процесуалния
представител всички документи и разяснения,
имащи значение за изясняване на фактическата
обстановка по съдебното дело. Представянето
на документите се извършва в указания от
процесуалния представител срок и начин.
Чл. 26. (1) По съдебни дела, предметът на
които е свързан с дейността на Министерството
на отбраната и Българската армия, процесуалното представителство се осъществява, както
следва:
1. когато предметът на делото произтича
от правоотношения, свързани с дейността на
определено военно формирование от Българската армия, Министерството на отбраната се
представлява пред съда от щатния юрисконсулт
на формированието, а при липса на такъв – от
друг служител с юридическо образование, работещ във военното формирование;
2. при липса на служители по т. 1 процесуалното представителство на Министерството
на отбраната се осъществява от юрисконсулта
на структурата, висшестояща на съответното
военно формирование, а при липса на такъв – от
друг служител с юридическо образование, работещ във висшестоящата структура;
3. когато предметът на делото произтича
от правоотношения, свързани с Българската
армия, и структурата не разполага с щатен
юрисконсулт или служител с юридическо
образование, Министерството на отбраната
се представлява пред съда от юрисконсулта
на структурата, висшестояща на съответното
военно формирование.
(2) Юристите на висшестоящата структура
могат да възлагат процесуалното представителство по дела на юристи от подчинени
военни формирования, ако последните имат
месторабота в района на съда, пред който е
висящо делото, или в съседен съдебен район.
За извършеното преразпределение се уведомява
директорът на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО.
Чл. 27. Извън разпределението по чл. 26
директорът на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, може да възлага процесуалното
представителство по заведени от и срещу Министерството на отбраната дела пред съдилища
извън съдебен район София-град, на юрисконсулти и служители с юридическо образование
от военните формирования на Българската
армия, намиращи се на територията на същия
или съседен съдебен район. Възлагането става
в писмен вид и се адресира до командира или
началника на юриста или служителя с юридическо образование.
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Чл. 28. Делата със значителен материален
или обществен интерес се възлагат от директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, на служител от дирекцията или
юрисконсулт от Българската армия.
Чл. 29. Структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната се представляват
пред съда от своите щатни юрисконсулти или
от определени от съответния ръководител други
служители с юридическо образование, работещи
в съответното юридическо лице.
Чл. 30. (1) В дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, се води регистър на юрисконсултите и другите служители с юридическо
образование от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, както
и на издадените пълномощни. В регистъра се
вписват трите имена, длъжност, място на работа (дирекция, военно формирование или др.),
служебен адрес и телефон, домашен телефон,
дата на възникване на трудовото (служебното)
правоотношение, регистрационен номер на
пълномощното, срок на пълномощното, дата
на прекратяване на служебно/трудово правоотношение или на договора за военна служба,
дата на връщане на пълномощното в дирекция
„Административно и информационно обслужване“ за издадените от министъра на отбраната
пълномощни или в съответната структура на
пряко подчинение на министъра на отбраната.
(2) В тридневен срок от възникване на трудово/служебно правоотношение или правоотношение по изпълнение на военна служба със
служители по ал. 1 структурата по управление
на човешките ресурси от Министерството на
отбраната или от Българската армия е длъжна да уведоми за това директора на дирекция
„Правно-нормативна дейност“ – МО, като
изпрати необходимите данни за издаване на
пълномощно на съответния служител и/или
за вписването му в регистъра по ал. 1. Когато
служител по ал. 1 бъде назначен в структурата
на пряко подчинение на министъра на отбраната, съответната структура по управление на
човешките ресурси уведомява за това дирекция
„Правно-нормативна дейност“ – МО, и изпраща
копие от издаденото пълномощно.
(3) Пълномощните за представляване на
Министерството на отбраната пред правораз
давателните органи и органите на принудително изпълнение се подготвят по образец от
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
и се представят за подпис от министъра на отбраната. След подписването им от министъра
на отбраната пълномощните се изпращат от
дирекция „Административно и информационно обслужване“ – МО, в структурата, в която
работи юристът. Копие от пълномощното се
изпраща и в дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО.
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(4) В тридневен срок от прекратяване на
правоотношението със служители по ал. 1 съответните структури по управление на човешките ресурси от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната уведомяват
директора на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, като посочват кой поема водените от напусналия служител дела и прилагат
протокол-опис за предаването им.
Чл. 31. (1) Всеки юрисконсулт или служител с юридическо образование е длъжен да
осъществява всички процесуални действия,
налагащи се по хода на делото, за които притежава представителна власт.
(2) В исковата молба, съответно в първото
по делото заседание, след като му е възложено
воденето на делото, той е длъжен да посочи
на съда служебния си адрес за призоваване.
Чл. 32. В дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, се води регистър на всички
водени от и срещу Министерството на отбраната съдебни и изпълнителни дела, както и
регистър на влезлите в сила съдебни решения,
или определения за прекратяване на дела, по
които страна е Министерството на отбраната
и Българската армия.
Чл. 33. (1) Постъпилите на адреса на Министерството на отбраната призовки, съобщения и книжа по граждански, наказателни,
административни и изпълнителни дела, по
които страна е министерството, се получават
от служители, надлежно упълномощени да
осъществяват процесуално представителство
на Министерството на отбраната.
(2) Призовките, съобщенията и книжата
по делата се изпращат на юриста, на когото е
разпределено делото, в тридневен срок от постъпването им. В спешни случаи уведомяването
се извършва по телефон или факс.
Чл. 34. (1) При получаване на призовки и
съобщения по новообразувани дела същите се
разпределят по следния ред:
1. когато Министерството на отбраната е
ищец – на юриста, изготвил исковата молба,
като могат да се приложат разпоредбите на
чл. 26 и 27;
2. когато Министерството на отбраната е
ответник или трето лице – помагач по делото – съобразно разпоредбите на чл. 25 – 27.
(2) При получаване на призовки и съобщения
по дела, които до момента не са регистрирани в
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
и от които не може да се установят характерът
и предметът на делото, същите се изпращат
за проверка и доклад на юриста, който има
работно място на територията на същия или
най-близкия съдебен район. Съобразно извършената проверка директорът на дирекция
„Правно-нормативна дейност“ – МО, разпределя делото в съответствие с разпоредбите на
чл. 26, 27 и 28.
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Чл. 35. (1) В тридневен срок от постъпване
на съдебните книжа в дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, в регистъра по чл. 32
се отбелязва на кого се разпределят за водене
на делото.
(2) Когато призовките, съобщенията и
книжата са изпратени за проверка и доклад,
отбелязването в регистъра се прави след получаване на необходимата информация.
(3) При постъпване на призовки и книжа
по дела директно на адреса на юрист извън
състава на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, същият е длъжен писмено да
уведоми директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, за делото, като посочи
номер и подсъдност на делото, ищец, ответник,
правно основание и цена на иска, насрочване
на делото и други данни.
Чл. 36. По делата, по които Министерството
на отбраната се представлява от юрист извън
състава на дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, същият периодично информира
директора на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, или определен от него служител за хода на делото. Представляващият
министерството юрист задължително изпраща в
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
екземпляр от всички влезли в сила решения
или определения за прекратяване по водени от
него дела, както и копия от издадените в полза
на Министерството на отбраната изпълнителни
листове или предявени пред Министерството на
отбраната по реда на заповедното производство.
Чл. 37. Регистрите по чл. 30 и 32 се поддържат от служител, определен от директора на
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
който има задължения да извършва всички
отбелязвания във връзка с постъпилите книжа.
Раздел IV
Правно осигуряване на обществените поръчки
и концесиите в Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната
Чл. 38. Правното осигуряване на обществените поръчки и концесиите в Министерството
на отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната включва:
1. съгласуване на проекти на решения за
откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, обявления за провеждане на
процедури, документации за участие, решения
за прекратяване на процедури и проекти на
договори за възлагане на обществени поръчки;
2. участие в комисии за разглеждане, оценка
и класиране на оферти и избор на изпълнител
на обществени поръчки;
3. правно осигуряване на модернизацията
на въоръжените сили с въоръжение и техника;
4. участие в преговори и съгласуване на
проекти на офсетни споразумения;
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5. процесуално представителство по дела,
свързани с обжалване на актове на възложителя, касаещи обществени поръчки;
6. участие в екипи по следене изпълнението на сключените договори за възлагане на
обществени поръчки;
7. участие в екипи по следене изпълнението
на проекти за модернизация на въоръжените
сили с въоръжение и техника;
8. съгласуване на обосновки на концесии,
проекти на решения за откриване на процедури
за предоставяне на концесия, обявления за провеждане на процедури, концесионен договор и
документация за участие, когато министърът на
отбраната извършва подготвителните действия
за предоставяне на концесията;
9. съгласуване на проектите на решения по
чл. 103 от Закона за концесиите;
10. участие в комисии за провеждане на
процедури за предоставяне на държавни концесии, когато това е необходимо, и в комисии
по контрол на изпълнението на концесионни
договори, когато този контрол е възложен на
министъра на отбраната.
Чл. 39. (1) Решенията на възложителя за
откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, документации за участие
в тях, решенията за тяхното прекратяване, за
назначаване на комисии за избор на изпълнител, договорите за възлагане на обществени
поръчки и офсетните споразумения се съгласуват за законосъобразност от директора на
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
или от юриста, обслужващ ръководителя на
структурата на подчинение на министъра на
отбраната, имаща статута на възложител по
смисъла на Закона за обществените поръчки
или действаща по пълномощие от министъра
на отбраната.
(2) При съгласуването на актовете по ал. 1
длъжностните лица са длъжни да представят
на съответния юрист всички документи, имащи значение за изясняване на фактическата
обстановка по случая.
(3) Длъжностните лица са длъжни да осигурят на юриста за запознаване със случая и за
вземане на решение достатъчно време, което
не може да бъде по-малко от два работни дни.
(4) Указанията и препоръките за законосъобразност на лицата по ал. 1 са задължителни за
изготвилите или предложилите за подписване
съответния акт длъжностни лица.
Чл. 40. (1) Всички жалби срещу решения
на възложителя, касаещи обществени поръчки, се изпращат в двудневен срок в дирекция
„Правно-нормативна дейност“ – МО, или на
юриста, обслужващ ръководителя на съответната структура, имаща статута на възложител
по смисъла на Закона за обществените поръчки
или действаща по пълномощие от министъра
на отбраната.
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(2) Жалбите по ал. 1 се изпращат окомплектовани с два екземпляра заверени и подпечатани копия от оспорвания акт, както и всички
документи, имащи отношение към процедурата
за възлагане на обществена поръчка.
(3) Процесуалното представителство по
жалбите по ал. 1 се осъществява по реда на
раздел III.
Чл. 41. (1) При констатиране на неизпълнение на сключените договори за възлагане на
обществени поръчки и офсетни споразумения
длъжностните лица сезират в едномесечен срок
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
или юриста, обслужващ ръководителя на съответната структура, имаща статута на възложител
по смисъла на Закона за обществените поръчки
или действаща по пълномощие от министъра
на отбраната, за предявяване на претенции по
исков ред.
(2) Уведомяването по ал.1 се придружава
с два екземпляра заверени и подпечатани копия от всички документи, доказващи факта на
неизпълнението.
Чл. 42. Ръководителите на структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
имащи статута на възложители по смисъла на
Закона за обществените поръчки, изпращат в
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
ежегоден доклад за броя на обжалваните процедури за възлагане на обществени поръчки през
годината, за хода на съдебните и арбитражните
дела по тях, както и копия от влезлите в сила
съдебни или арбитражни решения.
Чл. 43. Обосновките на концесии, проектите
на решения за откриване на процедури за предоставяне на концесия, обявленията за провеждане на процедури, концесионните договор и
документация за участие, когато министърът на
отбраната извършва подготвителните действия
за предоставяне на концесията, се съгласуват
за законосъобразност от дирекция „Правнонормативна дейност“ – МО, при условията и
по реда на чл. 39, ал. 2 – 4.
Чл. 44. Проектите на решения по чл. 103 от
Закона за концесиите се съгласуват от дирекция
„Правно-нормативна дейност“ – МО, за законосъобразност след изразяване на становище
от компетентните структури за обстоятелствата
по чл. 12, ал. 2 от Закона за концесиите.
Раздел V
Правно осигуряване на международната дейност
в Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната
Чл. 45. Правното осигуряване на международната дейност в областта на отбраната се
изразява във:
1. участие в преговори по изготвяне на проекти на международни договори и други актове
с международен характер, по които страна е
Министерството на отбраната, правителството
на Република България или Република България;
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2. съгласуване и/или изготвяне на пакет
документи и проекти на решения на Министерския съвет на Република България или
проекти на закони на Народното събрание за
одобряване, утвърждаване, присъединяване към
или ратифициране на международни договори;
3. съгласуване или изготвяне на проекти на
актове на Министерския съвет на Република
България и на Народното събрание, както и
на министъра на отбраната за разрешаване
изпращането на български въоръжени сили
извън територията на страната и преминаването и пребиваването на чуждестранни или
съюзнически въоръжени сили на територията
на страната;
4. даване на становища по международни
договори, изготвени от други министерства и
ведомства;
5. изготвяне и даване на становища по
нормативни актове в областта на отбраната,
съдържащи международен елемент;
6. правно осигуряване на международни
военни учения и тренировки на територията на
страната и извън нея с участието на български
въоръжени сили;
7. даване на становища и консултации по
прилагане на международното публично право
в областта на отбраната и въоръжените сили,
включително и във връзка с членството на Република България в НАТО и Европейския съюз;
8. осъществяване на координационни връзки
с административните звена на Министерството
на отбраната, с Министерството на външните
работи и останалите министерства и ведомства
по международноправни въпроси;
9. изготвяне на сравнително-правни анализи
по въпросите на отбраната и въоръжените сили
във връзка с международното сътрудничество
в тези области.
Чл. 46. (1) Проектите на международни договори се изготвят от работни групи, в които
участват експерти от отдел „Международно
право“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, и представители на други звена
от Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната съобразно предмета
на договора.
(2) Експерти от отдел „Международно право“
участват в състава на делегации от Министерството на отбраната, както и в съвместни
делегации с други министерства и ведомства с
мандат за преки преговори или предварителни
разговори, консултации или инициативи по
всички въпроси, свързани с реализиране на правителствената политика в областта на отбраната
и въоръжените сили, касаещи подготовката на
международноправни актове.
Чл. 47. Проектите на актове на Народното
събрание и на Министерския съвет, свързани с
международното военно сътрудничество или с
изпращане на български въоръжени сили извън
територията на страната или пребиваване или
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преминаване на чужди и/или съюзнически
въоръжени сили на територията на страната,
чийто вносител е Министерството на отбраната,
се изготвят по реда на чл. 15.
Чл. 48. Становищата на министъра на
отбраната по международни договори и по
нормативни актове в областта на отбраната,
съдържащи международен елемент, изготвени от
други министерства и ведомства, се изготвят от
отдел „Международно право“ по реда на чл. 21.
Чл. 49. Проекти на актове на министъра на
отбраната, свързани с международното сътрудничество в областта на отбраната и въоръжените
сили, се изготвят по реда на чл. 15 – 17.
Раздел VІ
Правно осигуряване на собственост
Чл. 50. Правното осигуряване на собствеността на Министерството на отбраната включва:
1. подготовка на становища по проекти на
решения по Закона за държавната собственост
и участие в комисии по този закон;
2. участие в комисии за провеждане на
процедури, свързани с управлението и/или разпореждането с имоти – държавна собственост,
в управление на Министерството на отбраната,
подготовка на становища и съгласуване за
законосъобразност на съответните актове на
министъра на отбраната;
3. съгласуване за законосъобразност проектите за заповеди на министъра на отбраната по
чл. 80а от Закона за държавната собственост;
4. участие в междуведомствени работни групи
и комисии като представител на Министерството на отбраната по въпроси от вещноправен
характер, свързани с имоти и вещи – държавна
собственост в управление на Министерството
на отбраната;
5. изготвяне на искови молби, жалби, възражения, отговори на искови молби, отговори
на жалби и други документи по съдебни дела,
свързани със защитата на държавната собственост в управление на Министерството на
отбраната;
6. осъществяване на процесуално представителство по заведени от и срещу Министерството на отбраната дела с вещноправен и
облигационен характер, свързани с имоти и
вещи – държавна собственост в управление на
Министерството на отбраната;
7. подготовка на становища за законосъобразност по проекти на заповеди на министъра
на отбраната, свързани с управлението и разпореждането с имоти и вещи, в управление на
Министерството на отбраната;
8. предприемане след сезиране на необходимите правни действия за събиране на вземанията
на Министерството на отбраната с вещноправен
и облигационен характер;
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9. подготовка на становища за законосъобразност по проекти на актове на министъра
на отбраната като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в търговските
дружества с държавно участие.
Чл. 51. (1) Решенията на министъра на отбраната за откриване на процедури за продажба
или за отдаване под наем на недвижим имот
или част от него в управление на Министерството на отбраната, тръжните книжа към тях,
решенията за тяхното прекратяване, за назначаване на комисии и договорите за отдаване
под наем се съгласуват за законосъобразност
от директора на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО.
(2) При съгласуването на актовете по ал. 1
длъжностните лица са длъжни да представят
на съответния юрист всички документи, имащи значение за изясняване на фактическата
обстановка по случая.
(3) Длъжностните лица са длъжни да осигурят на юриста за запознаване със случая и за
вземане на решение достатъчно време, което
не може да бъде по-малко от три работни дни.
(4) Указанията и препоръките за законосъобразност на лицата по ал. 1 са задължителни за
изготвилите или предложилите за подписване
съответния акт длъжностни лица.
(5) Съгласувателната процедура по ал. 1 – 4
се прилага и по отношение на непосочените в
ал. 1 актове с вещноправен или облигационен
характер.
Чл. 52. (1) Всички жалби срещу решения
на министъра на отбраната в качеството му на
ръководител на ведомство, касаещи недвижими имоти и движими вещи, в управление на
Министерството на отбраната се изпращат в
двудневен срок в дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО.
(2) Жалбите по ал. 1 се изпращат окомплектовани с два екземпляра заверени и подпечатани копия от оспорвания акт, както и всички
документи, имащи отношение към процедурата.
(3) Процесуалното представителство по
жалбите по ал. 1 се осъществява по реда на
раздел III.
Чл. 53. (1) При неизпълнение на задължения
на наематели на имот или на обособена част
от имот – държавна собственост, в управление
на Министерството на отбраната съответният
юрист от Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“ по местонахождение на имота,
или определен служител от дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, в случай, че
съответното териториално звено на главната
дирекция няма служител с юридическо образование, подготвя проект на искова молба или
заявление за издаване на заповед за изпълнение.
(2) Уведомяването по ал. 1 се придружава
с два екземпляра заверени и подпечатани копия от всички документи, доказващи факта на
неизпълнението.
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Чл. 54. Ръководителите на структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната, имащи статут на ведомства по смисъла на
Закона за държавната собственост, изпращат в
дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО,
ежегоден доклад за броя на обжалваните процедури, свързани с управлението и разпореждането
с имоти –държавна собственост, предоставени
им в управление, за хода на съдебните дела по
тях, както и копия от влезлите в сила съдебни
решения.
Чл. 55. Проектите на нормативни актове,
на актове на Министерския съвет, както и на
постъпилите проекти от други ведомства по реда
на Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, свързани
с управление или разпореждане с недвижими
имоти и движими вещи – държавна собственост,
се представят в дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, за становище за законосъобразност, като се предвиди подходящ срок за това.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка
с чл. 24, т. 4 и 5 от Устройствения правилник
на Министерството на отбраната, приет с ПМС
№ 54 от 2010 г. (ДВ, бр. 27 от 2010 г.).
§ 2. В 7-дневен срок от издаване на тази
инструкция всички длъжностни лица, в чието
подчинение работят юрисконсулти или служители с юридическо образование на експертни
длъжности, уведомяват директора на дирекция
„Правно-нормативна дейност“ – МО, като изпращат трите имена, ЕГН, телефон, точната
длъжност и месторабота на юриста.
§ 3. В 14-дневен срок от издаване на инструкцията длъжностните лица, в чието подчинение
работят юрисконсулти или служители с юридическо образование на експертни длъжности,
привеждат длъжностните им характеристики в
съответствие с разпоредбите на глава втора.
§ 4. В 14-дневен срок от издаване на тази
инструкция всички юрисконсулти и служители
с юридическо образование, заемащи експертни
длъжности извън състава на дирекция „Правно-нормативна дейност“ – МО, изпращат до
директора на дирекция „Правно-нормативна
дейност“ – МО, списък на всички съдебни и
изпълнителни дела, по които осъществяват
процесуално представителство, като посочват:
номер, подсъдност и съдебна инстанция на
делото, ищец, ответник, правно основание и
цена на иска, насрочване на делото и други
данни от значение за хода на делото.
6639
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
ПРАВИЛА
за търговия с електрическа енергия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тези Правила за търговия с електрическа енергия, наричани по-нататък само
„правила“, регламентират:
1. структурата на пазара на електрическа
енергия;
2. предварителните условия за участие в пазара на електрическа енергия;
3. правилата за ск лючване на сделк и за
електрическа енергия по регулирани и свободно
договорени цени чрез двустранни договори;
4. правилата за сключване на сделки на организиран пазар в деня, предхождащ доставката;
5. правилата за регистриране на координатори
на балансиращи групи, доставчици на допълнителни услуги и доставчици на балансираща
енергия;
6. процедурите за регистриране на почасови
графици и извършване на сетълмент (уреждане
на взаимоотношенията) между търговските участници и електроенергийния системен оператор;
7. изискванията за предаването на данни за
измерени количества електрическа енергия към
електроенергийния системен оператор и координатори на балансиращи групи;
8. изискванията за обмен на данни между
търговските участници;
9. правилата за организация на пазара на
балансираща енергия;
10. правилата за организация на пазара на
резерв и допълнителни услуги;
11. правилата за сетълмент, принципите на
балансиране и методика за определяне на цените
на балансиращата енергия;
12. правилата за снабдяване от крайни снабдители;
13. правилата за предоставяне на междусистемна преносна способност;
14. процедурата за промяна на доставчика на
електрическа енергия;
15. процедурите за промяна на правилата;
16. мониторинг на пазара на електрическа
енергия.
(2) Търговски участници по смисъла на тези
правила за търговия са производителите на електрическа енергия, търговците на електрическа
енергия, потребителите, преносното предприятие,
общественият доставчик на електрическа енергия,
крайните снабдители на електрическа енергия,
разпределителните предприятия.

Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ
ПАЗАР
Раздел I
Видове пазари
Чл. 2. (1) Електроенергийният пазар включва
следните взаимосвързани елементи:
1. пазар на електрическа енергия чрез двустранни договори;
2. организиран пазар в деня, предхождащ
доставката (пазар „ден напред“);
3. пазар на балансираща енергия;
4. пазар на резерв и допълнителни услуги;
5. пазар за предоставяне на междусистемна
преносна способност (капацитет).
(2) Предмет на сделките съгласно тези правила за търговия са:
1. електрическа енергия за реализация на
пазара по двустранни договори;
2. eлектрическа енергия за реализация на организиран пазар в деня, предхождащ доставката;
3. електрическа енергия за реализация на
пазара на балансираща енергия;
4. разполагаемост за участие в първично и
вторично регулиране;
5. разполагаемост за студен резерв;
6. междусистемна преносна способност;
7. допълнителни услуги;
8. услуга „достъп до мрежата, включително
системни услуги“;
9. услуга „пренос на електрическа енергия и
други мрежови услуги“;
10. „отговорност за балансиране“.
Чл. 3. Търговските участници придобиват
право да регистрират сделки с електрическа
енергия след регистрация от електроенергийния
системен оператор (ЕСО) съгласно изискванията
на тези правила.
Раздел II
Пазар на електрическа енергия чрез двустранни
договори
Чл. 4. (1) Търговските участници по чл. 1,
ал. 2 сключват сделки с електрическа енергия
по свободно договорени цени и/или регулирани
цени за всеки отделен интервал на доставка,
равен на един час.
(2) Преносното предприятие и разпределителните предприятия закупуват електрическа
енергия само за покриване на технологичните
разходи в мрежите за всеки отделен интервал
на доставка.
Раздел III
Организиран пазар „ден напред“
Чл. 5. (1) Търговските участници по чл. 1,
ал. 2 могат да сключват сделки с електрическа
енергия на организиран пазар „ден напред“ съгласно глава четвърта на тези правила.
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(2) Сделките по ал. 1 се сключват по пазарна
равновесна цена, определена за всеки отделен
интервал на доставка от електроенергийния
системен оператор, получил лицензия за организиране на пазар на електрическа енергия.
(3) Електроенергийният системен оператор е
страна по всички сделки, които се сключват на
организирания пазар „ден напред“.
Раздел IV
Пазар на балансираща енергия
Чл. 6. (1) Електроенергийният системен оператор сключва сделки за покупка и/или продажба
на електрическа енергия с търговски участници,
които притежават диспечирани производствени
и/или потребяващи обекти за покриване на небалансите в националната пазарна зона.
(2) Търговските участници по ал. 1, регистрирани в пазара на балансираща енергия като
доставчици на балансираща енергия в резултат
на участие във вторично регулиране, предоставят на електроенергийния системен оператор
разполагаемост (диапазон) за регулиране нагоре,
посочен в договорите по чл. 125, ал. 4, в рамките на който диапазон нямат право да сключват
сделки на пазара чрез двустранни договори или
организирания пазар „ден напред“.
(3) Търговските участници по ал. 1, регистрирани за участие в пазара на балансираща
енергия като доставчици на енергия за третично
регулиране, са задължени да предоставят на
пазара на балансираща енергия под формата
на предложения за регулиране нагоре и предложения за регулиране надолу цялата брутна
мощност, която не са договорили на пазара
чрез двустранни договори, организирания пазар
„ден напред“ и при отчитане на задълженията
(ако имат) относно предоставянето на резерв и
допълнителни услуги.
(4) Електроенергийният системен оператор
активира източници на балансираща енергия
за поддържане на баланса и осигуряване на
надеждната и безаварийна работа на електро
енергийната система.
(5) Финансовата отговорност към електро
енергийния системен оператор за реализираните
небаланси в балансиращата група се поема от
координаторите на стандартните и специалните
балансиращи групи.
(6) Търговските участници по чл. 1, ал. 2
поемат своя дял от финансовата отговорност в
съответствие с договорите за участие в балансиращата група.
Чл. 7. (1) Пазарът на балансираща енергия се
администрира от електроенергийния системен
оператор.
(2) Електроенергийният системен оператор
е страна по сделките с балансираща енергия с
доставчиците на балансираща енергия и координаторите на балансиращи групи.
Раздел V
Пазар на резерв и допълнителни услуги
Чл. 8 (1) За осигуряване на сигурно и надеждно
електроснабдяване на потребителите електроенергийният системен оператор сключва сделки
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за допълнителни услуги с производители, регистрирани за участие в пазара на допълнителни
услуги, съгласно изискванията на Правилата за
управление на електроенергийната система и
тези правила за търговия.
(2) Участието на производителите в сделките по ал. 1 е в съответствие с разпоредбите на
глава девета.
Чл. 9. Електроенергийният системен оператор
сключва сделки за студен резерв с производители съгласно изискванията на Правилата за
управление на електроенергийната система и
тези правила за търговия.
Раздел VI
Пазар за предоставяне на преносна способност
Чл. 10. (1) Електроенергийният системен
оператор организира търгове за предоставяне на
междусистемна преносна способност съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 1228/2003 и Регламент (ЕО) 714/2009 от датата на прилагането
му в координация със системните оператори на
съседните държави съгласно Тръжните правила,
одобрени от ДКЕВР и публикувани на интернет
страницата на ЕСО.
(2) В случай че не е постигнато споразумение
за провеждане на двустранни координирани търгове с някой от съседните системни оператори,
електроенергийният системен оператор прилага
временни правила за предоставяне на 50 % от
преносната способност на съответната граница,
които се съгласуват с ДКЕВР и се публикуват
на интернет страницата на ЕСО.
(3) При тесни места в електрическата мрежа електроенергийният системен оператор в
съответствие с изискванията на Правилата за
управление на електроенергийната система може
да приложи тръжна процедура за разпределение
на наличната преносна способност, определена
по критични елементи на електропреносната
мрежа. Процедурата се провежда по правила,
които се съгласуват с ДКЕВР и се публикуват
на интернет страницата на ЕСО.
Г л а в а

т р е т а

ДОГОВОРИ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А
ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Видове договори
Чл. 11. Договорите на пазара на електрическа
енергия са:
1. договор за достъп до електропреносната
мрежа и предоставяне на системни услуги;
2. договор за пренос на електрическа енергия
през електропреносната мрежа;
3. договор за достъп и пренос на електрическа
енергия през електроразпределителната мрежа;
4. договор за прода жба на елект рическа
енергия;
5. договор за предоставяне на студен резерв;
6. договор за предоставяне на допълнителни
услуги;
7. договор за участие на балансиращия пазар
с доставчик на балансираща енергия;
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8. договор за балансиране с координатор на
балансираща група;
9. договор за участие в балансираща група;
10. договор за комбинирани услуги;
11. договор за откриване и обслужване на
специална сметка;
12. договор за участие в организиран пазар
„ден напред“;
13. договор за обмен на информация за дан
ните от измерването;
14. рамков договор.
Раздел II
Страни по договорите
Чл. 12. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 1 е предоставянето на услугата „достъп до
електропреносната мрежа“ и на системни услуги.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
електроенергийния системен оператор, от една
страна, и:
1. потребители, присъединени към електро
преносната мрежа;
2. производители, присъединени към електропреносната мрежа;
3. разпределителни предприятия;
4. търговци на електрическа енергия, които
сключват сделки за внос и износ;
5. търговци на електрическа енергия, които
сключват договора от името и за сметка на
ползвател на електропреносната мрежа.
Чл. 13. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 2 е предоставянето на услугата „пренос на
електрическа енергия през електропреносната
мрежа“.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
преносното предприятие, от една страна, и:
1. потребители, присъединени към електро
преносната мрежа;
2. производители, присъединени към електропреносната мрежа;
3. разпределителни предприятия;
4. търговци на електрическа енергия, които
сключват сделки за внос и износ;
5. търговци на електрическа енергия, които
сключват договор от името и за сметка на ползвател на електропреносната мрежа.
(3) В плащането на дължимите суми за пренос
на електрическа енергия през преносната мрежа
се включва добавка за зелена енергия и добавка
за енергия от високоефективно комбинирано
производство.
Чл. 14. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 3 е предоставянето на услугите „достъп до
eлектроразпределителната мрежа“ и „пренос на
електрическа енергия по eлектроразпределителната мрежа“.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между разпределителното предприятие, от една страна, и:
1. потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа;
2. производители, присъединени към електроразпределителните мрежи;
3. търговци на електрическа енергия, които
сключват договора от името и за сметка на
ползвател на електроразпределителната мрежа;
4. краен снабдител.
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(3) В плащането на дъл ж имите су ми за
достъп и пренос на електрическа енергия през
електроразпределителната мрежа се включва
добавка за зелена енергия и добавка за енергия
от високоефективно комбинирано производство.
Чл. 15. (1) Договорите за продажба на електрическа енергия по чл. 11, т. 4 се сключват по
регулирани, свободно договорени цени и съгласно дългосрочни споразумения за изкупуване на
енергия и разполагаемост.
(2) Договорите по регулирани цени се сключват между:
1. производителите в рамките на разполагаемостта, определена по чл. 21, т. 17а от Закона
за енергетика, от една страна, и обществения
доставчик;
2. обществения доставчик, от една страна, и:
а) крайните снабдители;
б) преносното предприятие (за технологични
разходи);
в) разпределителните предприятия (за технологични разходи);
3. крайните снабдители, от една страна, и
техните потребители съгласно Закона за енергетиката, които не са регистрирани на пазара
по свободно договорени цени;
4. производителите, които произвеждат електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници и по комбиниран начин, от една
страна, и:
а) обществения доставчик;
б) крайния снабдител.
(3) Договорите по свободно договорени цени
се сключват между:
1. производителите, от една страна, и:
а) търговците на електрическа енергия;
б) потребители, регистрирани на пазара по
свободно договорени цени;
в) обществения доставчик в случаите, предвидени в Закона за енергетиката;
г) дру ги производители на елек т рическа
енергия;
2. търговците на електрическа енергия, от
една страна, и:
а) потребители, регистрирани на пазара по
свободно договорени цени;
б) други търговци на електрическа енергия.
(4) Договорите съгласно дългосрочни споразумения се сключват между обществения доставчик
и производители на електрическа енергия.
Чл. 16. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 5 и 6 е предоставянето на допълнителни услуги
и студен резерв.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
електроенергийния системен оператор, от една
страна, и:
1. производители, изпълнили изискванията
на Правилата за управление на електроенергийната система;
2. обществения доставчик.
Чл. 17. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 7 е предоставяне на балансираща енергия
на електроенергийния системен оператор от
вторичен, третичен и активиран студен резерв.
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(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
електроенергийния системен оператор, от една
страна, и:
1. производители, регистрирани за доставчици
на балансираща енергия;
2. потребители, регистрирани за доставчици
на балансираща енергия;
3. обществения доставчик.
Чл. 18. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 8 е физическият и финансов сетълмент на
небалансите за местата на измерване, които
формират виртуалния електромер, определен за
съответната балансираща група.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
електроенергийния системен оператор, от една
страна, и координаторите на балансиращи групи
и потребителите по чл. 62, от друга.
Чл. 19. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 9 са условията за участие в балансираща група,
прехвърлянето на отговорността за балансиране
и методика за разпределение на общия небаланс
в балансиращата група между отделните членове
на балансиращата група.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
координатор на балансираща група и член на
балансираща група.
(3) Договорите по а л. 1 меж ду крайните
снабдители като координатори на специални
балансиращи групи и потребителите, за които те
служебно са поели отговорността за балансиране,
се сключват при общи условия.
(4) Договорите по ал. 1 се сключват между
координатори на специални балансиращи групи
и производителите на електрическа енергия от
възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин, за които са поели отговорността
за балансиране.
Чл. 20. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 10 са продажбата на електрическа енергия и
някои или всички от следните услуги: „достъп
до мрежата“, „пренос на електрическа енергия“,
„отговорност за балансиране“, „добавки за зелена енергия и енергия от високоефективно
комбинирано производство“. В договорите се
уреждат отношенията във връзка с плащането
на дължимите суми за мрежови услуги.
(2) Договорите по ал. 1 могат да се сключват
между:
1. обществения доставчик, от една страна,
и потребители, присъединени към електропреносната мрежа, които не са регистрирани на
пазара по свободно договорени цени и участват
в негова балансираща група;
2. крайния снабдител, от една страна, и потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа, които не са регистрирани на
пазара по свободно договорени цени и участват
в негова балансираща група;
3. доставчици от последна инстанция и потребители, които не са избрали друг доставчик
на електрическа енергия;
4. търговец на електрическа енергия, от една
страна, и потребител.
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Чл. 21. (1) Предмет на договорите по чл. 11,
т. 11 е гарантирането на задълженията във връзка
със сетълмента на небалансите на координатор
на балансираща група и доставчик на балансираща енергия.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между
електроенергийния системен оператор, от една
страна, и:
1. координатори на балансиращи групи;
2. доставчици на балансираща енергия, от
втора страна, и одобрена от електроенергийния
системен оператор банка, от трета страна.
Чл. 22. Предмет на договора по чл. 11, т. 12
са условията за участие в организиран пазар
„ден напред“. Споразумението по чл. 11, т. 12
се сключва между електроенергийния системен
оператор или друг оператор на организиран пазар „ден напред“, от една страна, и търговски
участник по глава четвърта от тези правила в
съответствие с изискванията на оператора на
организирания пазар „ден напред“.
Чл. 23. (1) Предмет на договора по чл. 11,
т. 13 е задължението за отчитане, валидиране
и изпращане на данни за измерени количества
електрическа енергия.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва между:
1. електроенергийния системен оператор, от
една страна, и:
а) преносното предприятие;
б) разпределителните предприятия;
в) координатори на балансиращи групи;
2. координаторите на балансиращи групи, от
една страна, и:
а) преносното предприятие;
б) разпределителните предприятия.
Чл. 23а. (1) Предмет на рамковия договор
по чл. 11, т. 14 е предоставянето на мрежови
услуги за потребители, които нямат договор
за достъп и пренос с мрежовия оператор и са
сключили „комбиниран договор“ с търговец на
електрическа енергия.
(2) Рамковият договор се сключва между
електроенергиен системен оператор/преносно
п редп ри я т ие/разп редели т елно п редп ри я т ие,
от една страна, и търговец, сключил договор с
потребител съгласно чл. 11, т. 10.
Раздел III
Договори за достъп и договори за пренос
Чл. 24. (1) Производителите на електрическа
енергия, присъединени към електропреносната
мрежа, са задължени да сключат договорите по
чл. 11, т. 1 и 2 с електроенергийния системен
оператор и преносното предприятие, а производителите на електрическа енергия, присъединени
към електроразпределителната мрежа, сключват
договорите по чл. 11, т. 3 с разпределителното
предприятие.
(2) Договорите по чл. 11, т. 1, 5, 6 и 7 между
електроенергийния системен оператор и производители, присъединени към електропреносната
мрежа, могат да бъдат обединени.
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(3) Потребителите на обществения доставчик
сключват отделен договор за достъп по чл. 11,
т. 1 с електроенергийния системен оператор и
заплащат утвърдената от ДКЕВР цена за достъп
на електроенергийния системен оператор.
(4) Потребителите на обществения доставчик
сключват договор за пренос по чл. 11, т. 2 с преносното предприятие и заплащат утвърдената от
ДКЕВР цена за пренос през електропреносната
мрежа на преносното предприятие, добавката за
зелена енергия и добавка за енергия от високоефективно комбинирано производство.
Чл. 25. (1) Потребителите на крайните снабдители, които използват разпределителните мрежи
при публично известни общи условия, заплащат
всички мрежови услуги, включително добавки
за зелена енергия и енергия от високоефективно
комбинирано производство на крайния снабдител.
(2) Крайният снабдител събира и възстановява по договорена схема на разпределителното
предприятие фактурираните суми за пренос,
достъп и всички мрежови услуги.
Чл. 26. (1) Мрежовите услуги се заплащат
върху използваната електрическа енергия съгласно показанията на средствата за търговско
измерване в местата на измерване, определени в
съответствие с Правилата за измерване на количеството електрическа енергия и договорите по
чл. 11, т. 1, 2 и 3 по утвърдените от ДКЕВР цени.
(2) Мрежовите услуги по ал. 1 се заплащат от
потребители и производители в случаите, когато
производители чрез собствени обекти или потребители, присъединени към техни инсталации,
използват електрическа енергия от мрежата.
(3) Потребителите и производителите по ал. 2,
присъединени към електропреносната мрежа,
дължат утвърдени от ДКЕВР цени за достъп
на електроенергийния системен оператор, за
пренос, добавки за зелена енергия и за енергия
от високоефективно комбинирано производство
на преносното предприятие.
(4) Потребители и производители, присъединени към електроразпределителната мрежа,
дължат утвърдени от ДКЕВР цени за достъп до
електропреносната мрежа, за пренос по електропреносната мрежа, за достъп и пренос по
електроразпределителната мрежа, други мрежови
услуги, както и добавки за зелена енергия и за
енергия от високоефективно комбинирано производство на разпределителното предприятие.
За тези потребители и производители цената за
достъп до електропреносната мрежа и цената за
пренос по електропреносната мрежа се заплащат
от разпределителното предприятие на електроенергийния системен оператор, съответно на
преносното предприятие, съгласно договорите
по чл. 12 и 13.
Чл. 27. (1) За електрическата енергия с произход в България, която е договорена по външен
график, цената за достъп до електропреносната
мрежа и цената за пренос по електропреносната
мрежа се заплащат от производителите, търгов
ците на електрическа енергия и обществения
доставчик, които са страни по външен график.
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(2) Търговските участници по ал. 1 заплащат
цената за достъп до електропреносната мрежа и
цената за пренос по електропреносната мрежа
върх у количествата съгласно регистрирани я
външен график за доставка.
Чл. 28. (1) Потребители, присъединени към
електроразпределителната мрежа, които са регистрирани на пазара по свободно договорени
цени, заплащат утвърдени от ДКЕВР цени за
достъп до електропреносната мрежа, за пренос
по електропреносната мрежа, за достъп до и
пренос по електроразпределителната мрежа,
както и добавки за зелена енергия и за енергия
от високоефективно комбинирано производство
на разпределителното предприятие, съгласно
договорите по чл. 11, т. 1, 2 и 3.
(2) Потребители, регистрирани на пазара
по свободно договорени цени, които сключат
договор за комбинирани услуги по чл. 11, т. 10,
заплащат дължимите суми за достъп до и пренос
по електрическите мрежи, както и добавки за
зелена енергия и за енергия от високоефективно комбинирано производство, на съответния
търговец.
(3) Търговецът заплаща дължимите суми за
достъп до и пренос по електрическите мрежи,
както и добавки за зелена енергия и за енергия
от високоефективно комбинирано производство,
на съответния мрежови оператор, независимо
дали е получил плащане от потребителя.
(4) Отношенията между търговеца и преносното, съответно разпределителното предприятие
във връзка с потребителите на търговеца се
уреждат с рамков договор.
Чл. 29. Разпределителното предприятие заплаща на електроенергийния системен оператор
цената за достъп, съответно на преносното предприятие – цената за пренос, за цялото количество
електрическа енергия, постъпило от преносната
в разпределителната мрежа.
Чл. 30. (1) Производители или потребители,
които захранват собствени обекти или други потребители по мрежи, които не са собственост на
преносното или разпределителното предприятие,
заплащат цена за достъп на електроенергийния
системен оператор или на разпределителното
предприятие.
(2) Потребители по ал. 1 с измерване на средно
напрежение в подстанциите заплащат цена за
достъп до електроразпределителната мрежа на
разпределителното предприятие.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР „ДЕН НАПРЕД“
Раздел I
Общи положения
Чл. 31. В тази глава на правилата се разглеждат общите условия и принципи на организация
на организиран пазар „ден напред“ от електроенергийния системен оператор.
Чл. 32. (1) Търговските участници, които
сключват сделки по свободно договорени цени,
имат право да участват на организиран пазар
„ден напред“, организиран в рамките на електроенергийната система на България от електро-
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енергийния системен оператор, или да участват
на организиран пазар „ден напред“, организиран
от друг оператор на преносна мрежа в региона
или съвместно от двама или повече оператори,
при условията, посочени в правилата за участие
на този организиран пазар.
(2) Сделките, потвърдени от оператора на
организирания пазар „ден напред“, се известяват на електроенергийния системен оператор от
оператора на пазара „ден напред“ и от участника
на пазара „ден напред“ в сроковете по чл. 71,
ал. 9 и чл. 74 от тези правила.
Чл. 33. (1) Правилата на организирания пазар
„ден напред“ регламентират допълнителна възможност за договаряне на продажби и покупки
на електрическа енергия от участниците в пазара
на едро на електрическа енергия в България.
Организираният пазар „ден напред“ има за цел:
1. създаване на условия за формиране на
пазар на електрическа енергия в конкурентна,
прозрачна и недискриминационна среда;
2. предотвратяване на възможности за проява
на пазарна сила;
3. определяне на равновесни и референтни
цени на електрическата енергия съгласно търсенето и предлагането, които да бъдат база за
други сделки на пазара на едро;
4. оптимално използване на ограничените
преносни способности на меж д усистемните
сечения със съседните държави посредством
координирано разпределение на преносните
способности на дневна база в рамките на организирания пазар „ден напред“.
(2) В организирания пазар „ден напред“ могат
да участват лицензирани участници, регистрирани
съгласно тези правила за търговия.
Чл. 34. (1) Сделките на пазара „ден напред“ се
сключват за всеки отделен ден на доставка (Д).
(2) За всеки единичен интервал на доставка
(един час) в рамките на деня на доставка се
сключват отделни, независими една от друга
сделки за доставка на електрическа енергия с
постоянна мощност, която съответства на средна
нетна величина на електрическата енергия за
един час.
(3) Сделките, сключени на пазара „ден напред“, предполагат твърд ангажимент на съответния участник за доставка на електрическа
енергия в случай на предложение за продажба
или задължение за приемане на доставка на
електрическа енергия в случай на предложение
за покупка, в съответствие със спецификацията
на съответната сделка.
(4) Всяка сделка е обвързана към един ден
за доставка, един интервал на доставка и една
пазарна зона.
(5) Електроенергийният системен оператор
е страна по всички сделки с участниците на
организирания пазар „ден напред“.
(6) Сдел к и т е се сч и тат за п ри к л ючен и/
изпълнени при осъществяване на физическа
доставка в деня на доставка на електрическа
енергия в електроенергийната система на България, включително доставката на граница със
съседна държава.
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(7) Доставката или покупката на електрическа енергия се счита за реализирана от всяка
страна, която е задължена да изпраща известие
за сключена сделка на организиран пазар „ден
напред“, в съответствие с указанията, посочени
в глава шеста на тези правила.
(8) Всеки ден на доставка се състои от двадесет и четири (24) последователни интервала
на доставка, всеки от (един) час, като първият
интервал на доставка започва от 00:00 ч. в деня
на доставката. В дните на преминаване от лятно
към зимно часово време, респективно от зимно
към лятно часово време, денят на доставка има
25, респ. 23, интервала на доставка.
Раздел II
Условия за участие и регистрация в организиран
пазар „ден напред“
Чл. 35. (1) Търговски участници, регистирани от електроенергийния системен оператор за
участие в организиран пазар „ден напред“, имат
право да подават предложения за продажба и
предложения за покупка на електрическа енергия.
(2) Лицензирани дружества, които могат да
станат участници в организирания пазар „ден
напред“, са:
1. производители на електрическа енергия,
получили право на достъп до съответната мрежа
и регистирани на пазара на електрическа енергия;
2. търговци на електрическа енергия, регистрирани на пазара на електрическа енергия;
3. общественият доставчик – за покриване на
доставките на потребители, които не са сменили
доставчика на електрическа енергия;
4. преносното предприятие (технологични
разходи);
5. разпределителните предприятия (технологични разходи);
6. крайните снабдители – за покриване на
доставките на потребители, които не са сменили
доставчика на електрическа енергия и които
не са в групата на „защитените потребители“
съгласно Закона за енергетиката;
7. участници, които не са регистрирани на
пазара на електрическа енергия от електроенергийния системен оператор, но са регистрирани
участници в пазара на други електроенергийни
системи, при условия, допълнително публикувани от електроенергийния системен оператор
на интернет страницата му.
(3) Лицензираните дружества по ал. 2 следва
да бъдат регистрирани на пазара на електрическа енергия като координатори на балансиращи
групи.
(4) Преносното и разпределителното предприятие могат да участват на организирания
пазар „ден напред“ само с цел изпълнение на
функциите им съгласно Закона за енергетиката
и нямат право да търгуват електрическа енергия
с цел печалба.
(5) Електроенергийният системен оператор
има право да продава и купува електрическа
енергия на/от организирания пазар „ден напред“
с цел компенсиране на непланираните обмени с
други оператори на преносни мрежи.
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(6) Участниците в организирания пазар „ден
напред“ заплащат еднократна такса за регистрация, годишна такса и такса за търгувано
количество, определени от електроенергийния
системен оператор и одобрени от ДКЕВР.
(7) Изискванията относно предоставянето на
гаранционни обезпечения в полза на електроенергийния системен оператор от участниците
в организирания пазар „ден напред“, които са
нетни купувачи на електрическа енергия, са
посочени в глава десета на тези правила.
(8) Обезпечението по ал. 7 трябва да покрива
най-малко очакваното задължение към електроенергийния системен оператор за период от 30
календарни дни.
Чл. 36. (1) Дружествата по чл. 35, ал. 2 следва
да подадат заявление за проверка на условията и
регистрация на организирания пазар „ден напред“
съгласно образец, утвърден от електроенергийния
системен оператор.
(2) Електроенергийният системен оператор
разработва споразумение за участие в организиран пазар „ден напред“, което регламентира
правата и задълженията на електроенергийния
системен оператор като лице, което организира
пазара „ден напред“ и е страна по всички сделки,
сключени на него, от една страна, и участниците
по чл. 35, ал. 2, от друга.
(3) Споразумението по ал. 2 след одобрение от
ДКЕВР става неразделна част от тези правила.
(4) С подписването на споразумението по
ал. 3 и предоставянето на обезпечението по
чл. 35, ал. 7 участникът в пазара „ден напред“
се вписва в регистъра по чл. 37 и придобива
право да изпраща предложения за продажба и
предложения за покупка съгласно тези правила
за търговия.
Чл. 37. (1) Електроенергийни ят системен
оператор поддържа актуален регистър на участниците в организирания пазар „ден напред“.
(2) В регистъра по ал. 1 за всеки участник се
съдържа минимум следната информация:
1. пълно наименовение, седалище по регистрация и лица, представляващи дружеството;
2. споразумение за участие в пазара „ден
напред“, номер и дата;
3. идентификационен код за участие в пазара
„ден напред“;
4. номер на лицензия;
5. дата на регистрация, дата на оттегляне,
дата на отстраняване.
Раздел III
Условия за оттегляне и отстраняване от организирания пазар „ден напред“
Чл. 38. (1) Участник в пазара „ден напред“ има
право да се оттегли от този пазар въз основа на
писмено заявление, подписано от упълномощен
представител на участника и изпратено минимум
един месец преди датата, на която електроенергийният системен оператор следва да прекрати
регистрацията.
(2) Електроенергийният системен оператор
разглежда заявлението по ал. 1 в 15-дневен срок.
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(3) Прекратяването на регистрацията и отразяването на промяната в регистъра по чл. 37
се извършват след писмено уведомление до
участника в пазара „ден напред“ и уреждане на
взаимните задължения до деня на прекратяване
на участието.
(4) Електроенергийният системен оператор
освобож дава гаранционното обезпечение по
чл. 35, ал. 7 в срок 10 работни дни след датата
на прекратяване на участието при условие, че
всички фактури, издадени на името на участника
за сделки, сключени на организирания пазар „ден
напред“ до датата на прекратяване на участието,
са платени в срок.
Чл. 39. (1) Електроенергийният системен
оператор има право да отстрани участник от
организирания пазар „ден напред“ и да прекрати
регистрацията в следните случаи:
1. участник в пазара „ден напред“ не съблюдава изискванията на тези правила;
2. участник в пазара „ден напред“ не съблюдава изискванията на споразумението за участие
в организирания пазар „ден напред“;
3. участник в пазара „ден напред“ не съблюдава изискванията относно поддържането
на гаранционно обезпечение и заплащането на
дължимите суми в срок по сделките, регистрирани от оператора на организирания пазар „ден
напред“, съгласно издадените фактури;
4. участник в организирания пазар „ден напред“ многократно нарушава изискванията за
участие, изискванията за обмен на информация и
правилата за уреждане на взаимните задължения.
(2) За всеки един от случаите по ал. 1 електроенергийният системен оператор изпраща
известие за отстраняване от организирания пазар „ден напред“ минимум 5 работни дни преди
датата на отстраняване с посочване на мотивите
и датата на отстраняване.
(3) Отстраняването на у частник от организирания пазар „ден напред“ се отразява в
регистъра по чл. 37.
(4) Минимум шест месеца след датата на
отстраняване по ал. 3 участникът има право
да започне нова процедура по регистрация и
подаване на заявление по чл. 36, ал. 1.
(5) При отнемане на лицензията на участник в пазара „ден напред“ от ДКЕВР или друг
регулаторен орган, издал лицензията, електроенергийни я т системен оператор отст ран ява
съответния участник незабавно и безусловно от
организирания пазар „ден напред“, като предприема съответните стъпки по издаване на фактури
и уреждане на взаимните задължения до датата
на прекратяване на участието.
(6) Електроенергийният системен оператор
освобож дава гаранционното обезпечение по
чл. 35, ал. 7 в срок 10 работни дни след датата
на прекратяване на участието по ал. 2 и 5 при
условие, че всички фактури, издадени на името на
участника за сделки, сключени на организирания
пазар „ден напред“ до датата на прекратяване,
са платени в срок.
(7) Електроенергийният системен оператор
има право да се удовлетвори от гаранционното обезпечение по чл. 35, ал. 7 до размера на
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дължимото плащане и натрупани лихви при
забава на плащанията след датата на падежа по
издадени фактури.
Чл. 40. Електроенергийният системен оператор отразява прекратяването на участието
в организирания пазар „ден напред“ по чл. 38
и 39 в регистъра по чл. 37, като от тази дата
отстраненият участник няма право да изпраща
предложения за покупка и предложения за продажба на електрическа енергия.
Раздел IV
Изисквания за изпращане и валидиране на
предложения в организиран пазар „ден напред“
Чл. 41. (1) Участниците в организирания
пазар „ден напред“ изпращат предложения за
продажба на електрическа енергия и предложения за покупка на електрическа енергия при
съблюдаване на следните условия:
1. всяко предложение може да съдържа до
двадесет и пет (25) двойки цена-количество;
2. всяка двойка цена-количество от предложението за покупка дефинира максималната
цена, която участникът би платил за количество
електрическа енергия, което не превишава количеството, упоменато в двойката цена-количество;
3. всяка двойка цена-количество от предложението за продажба дефинира минималната
цена, на която участникът би продал количество
електрическа енергия, което не превишава количеството, упоменато в двойката цена-количество;
4. у част ник може да изпрат и само едно
предложение за покупка и едно предложение
за продажба за всеки интервал на доставка за
дадена пазарна зона;
5. предложенията представляват твърд ангажимент за доставка или покупка на електрическа
енергия.
(2) В деня за търгуване (Д-1) участниците
в организирания пазар „ден напред“ изпращат
предложения за продажба и предложения за
покупка за деня на доставка (Д) преди крайния
срок за представяне на предложения в деня за
търгуване, който е 11,00 ч. (българско време).
(3) Предложенията по ал. 2 могат да бъдат
изпращани и преди деня за търгуване до една
седмица преди деня на доставка.
(4) Предложенията се изпращат по електронен
път, чрез комуникационни средства, определени
от електроенергийния системен оператор.
(5) Едно предложение се счита официално
изпратено в момента на постъпването му в търговската система на електроенергийния системен
оператор, като часът на изпращане е отразен с
маркировка за време.
(6) Веднага след постъпването на ново предложение в търговската система електроенергийният
системен оператор потвърждава на участника в
организиран пазар „ден напред“ получаването
му. Потвърждението трябва да съдържа уникален
регистрационен номер, вид предложение и час,
в който то е постъпило в търговската система.
(7) Преди часа на затваряне на пазара „ден
напред“ по ал. 2 предложенията могат да бъдат
променяни или анулирани по всяко време от
страна на участника, който ги е изпратил. Про-
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мените се маркират по време и се регистрират
в търговската система. Всяка промяна формира едно ново предложение, което автоматично
анулира валидираното предходно предложение
за съответния ден, интервал на доставка и пазарна зона.
(8) Ако един участник в организирания пазар
„ден напред“ не получи от електроенергийния
системен оператор потвърждение за приемане
на ново предложение в рамките на интервал
от петнадесет (15) минути от изпращането на
съответното предложение, участникът следва да
установи незабавен контакт с електроенергийния
системен оператор.
Чл. 42. (1) Формата и съдържанието на предложенията се определят от електроенергийния
системен оператор, както и ценовата скала,
максималната и минималната цена.
(2) Ценовата скала съдържа минимална и
максимална цена, в рамките и диапазона на
които се посочват цените в предложението на
участника. Максималната цена трябва винаги
да бъде значително по-висока от най-високата
очаквана пазарна равновесна цена, определена
на организирания пазар „ден напред“.
(3) Всяко предложение следва да съдържа
минимум следната информация:
1. идентификационен код на участника в
организиран пазар „ден напред“;
2. ден и дата на доставка;
3. интервал на доставка, за който е валидно
предложението;
4. пазарна зона, за която е валидно предложението;
5. вид на предложението (предложение за
покупка или предложение за продажба);
6. най-малко една и най-много 25 двойки
цена-количество.
(4) Цените се въвеждат в левове и трябва да
са в диапазона на определената от електроенергийния системен оператор ценова скала.
(5) При предложение за покупка цените,
посочени в последователните двойки цена-количество, са подредени в низходящ ред на цената.
(6) При предложение за продажба цените,
посочени в последователните двойки цена-количество, са подредени във възходящ ред на цената.
Чл. 43. (1) Електроенергийният системен
оператор разработва процедура за валидиране
на предложенията в съответствие с този член.
След одобрение от ДКЕВР тази процедура се
публикува в интернет страницата на електро
енергийния системен оператор.
(2) Веднага след постъпване на ново предложение в търговската система електроенергийният системен оператор стартира процеса на
проверката и валидиране на данните съгласно
процедурата по ал. 1.
(3) Максималната стойност на едно предложение за покупка, изчислена като сума от
количествата за покупка за съответния ден на
доставка, умножени по цените, посочени във
всички двойки цена-количество, не трябва да
бъде по-голяма от предоставеното гаранционно
обезпечение, определено за съответния участник
в организирания пазар „ден напред“.
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(4) Всеки участник на пазара „ден напред“
може да поиска от електроенергийния системен оператор да не се валидират предложения,
които съдържат общо количество електрическа
енергия, по-голямо от една определена стойност,
специфицирана от съответния участник в споразумението за участие в организирания пазар
„ден напред“.
(5) Участниците могат да специфицират различни лимити на обемите за покупка и продажба.
При отсъствие на такива ограничения, посочени
от страна на участник, електроенергийният системен оператор определя един лимит в размер
20 000 MWh, който да се търгува за един ден
на доставка.
(6) Общото количество в едно предложение,
определено като сума от количествата, предвидени във всичките двойки цена-количество, не
трябва да превишава обемния лимит, определен
по ал. 5
(7) Електроенергийният системен оператор
информира участниците в организирания пазар
„ден напред“ за приемането или отхвърлянето
на едно предложение, като посочва мотиви, в
рамките на петнадесет (15) минути след официалното постъпване на съответното предложение
в търговската система.
(8) Ако един участник в пазара „ден напред“
не получи известие по ал. 7 за приемане или
отхвърляне на негово предложение в рамките
на петнадесет (15) минути от официалното му
изпращане, той следва незабавно да установи
контакт с електроенергийния системен оператор.
Раздел V
Опреде л яне на коли чес твата е лект ри ческ а
енергия, търгувани на организиран пазар „ден
напред“
Чл. 44. (1) Електроенергийният системен
оператор събира всички предложения за деня на
доставка (Д), подадени в деня на търговия (Д-1),
до затварянето на пазара „ден напред“ (11,00 ч.)
българско време.
(2) След проверка и валидиране на предложенията съгласно процедурата по чл. 43, ал. 1
електроенергийният системен оператор започва
изчисляването на пазарна равновесна цена и
търгувани количества електрическа енергия за
всеки интервал на доставка (един час) за деня
на доставка (Д).
(3) При пресмятането на цените и количествата по ал. 2 се вземат предвид само приети
и валидирани предложения.
(4) Електроенергийният системен оператор
определя първоначална пазарна равновесна цена
в националната пазарна зона, както следва:
1. на основа на получените предложения определя кривата на търсене и кривата на предлагане
в националната пазарна зона съгласно чл. 49;
2. в случаите, когато цялото количество на
кривата на търсене или кривата на предлагане е
равно на нула, предприема действията, посочени
в чл. 50, ал. 4 и чл. 52;
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3. за всички останали случаи определя пазарна
равновесна цена на националната пазарна зона
съгласно чл. 49, като тази цена е приложима за
всички пазарни зони.
Чл. 45. След определяне на първоначалната
пазарна равновесна цена електроенергийният
системен оператор определя договорените обмени
между националната и задграничните зони на
балансиране, както следва:
1. определя търгуваните количества за всяка
задгранична зона на балансиране въз основа на
валидирани предложения за продажба и предложения за покупка от всяка задгранична зона;
2. определя договорените обмени с всяка
задгранична зона като разлика между общото
количество на търсене и предлагане за съответната задгранична зона.
Чл. 46. (1) След определяне на договорените
обмени електроенергийният системен оператор
предприема стъпки, посочени в отделна процедура, съгласувана със съседните системни оператори, ако е изпълнено поне едно от следните
условия:
1. договореният обмен с една задгранична зона
е положителен и стойността му е по-голяма от
стойността на наличната преносна способност
за внос от тази зона към националната;
2. договореният обмен с една задгранична зона
е отрицателен и неговата стойност е по-голяма
от стойността на наличната преносна способност
за износ от националната към тази зона.
(2) Когато не е изпълнено нито едно от условията по ал. 1, първоначалната равновесна
цена, определена по чл. 49, става окончателна
за националната пазарна зона и за всички задгранични пазарни зони.
Чл. 47. Действията по чл. 45 и 46 се прилагат в условия, когато един организиран пазар
„ден напред“ обединява няколко национални
пазарни зони и се използва за максимизиране
на търгуваните обеми между тези национални
пазарни зони.
Чл. 48. (1) Двойките цена-количество, приети
за търгуване, определят окончателната сделка
между електроенергийния системен оператор и
участник в организиран пазар „ден напред“, която е за определена пазарна зона, определен ден
на доставка и определен интервал на доставка.
(2) Сделката по ал. 1 е по равновесна пазарна
цена, определена от електроенергийния системен
оператор за съответната пазарна зона, ден на
доставка и интервал на доставка.
(3) Сделките по ал. 2 за един и същи участник
в организиран пазар „ден напред“ за едно и също
място (пазарна зона), време (ден на достава) и
интервал на доставка ще бъдат обединени (агрегирани) в една единствена сделка.
Раздел VI
Определяне на кривите на търсене и предлагане
Чл. 49. (1) Електроенергийният системен
оператор определя кривата на предлагане чрез
събиране в една крива на всички двойки ценаколичество от предложенията за продажба, под-
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редени по възходящ ред на цената, започвайки
с двойката цена-количество с най-ниската цена
към тази с най-висока цена.
(2) Ако най-високата цена, поискана в предложението, е по-ниска от максималната цена в
ценовата скала на пазара „ден напред“, тогава
кривата на предлагане ще бъде разширена чрез
прибавяне на фиктивна двойка цена-количество
с количество, равно на нула, и цена, равна на
максималната цена от скалата.
(3) Когато агрегираното количество от всички
валидирани предложения за продажба е равно
на нула, тогава кривата на предлагане ще съдържа една-единствена двойка цена-количество
с количество, равно на нула, и цена, равна на
максималната цена от ценовата скала.
(4) Електроенергийният системен оператор
определя кривата на търсене чрез събиране в
една крива на всички двойки цена-количество
от предложенията за покупка, подредени по
низходящ ред на цената, започвайки с двойката
цена-количество с най-висока цена към тази с
най-ниска цена.
(5) Ако най-ниската цена, поискана в предложението, е по-голяма от нула, кривата на търсене
ще бъде разширена чрез прибавяне на фиктивна
двойка с цена и количество, равни на нула.
(6) Когато агрегираното количество от всички
валидирани предложения за покупка е равно
на нула, тогава кривата на търсене ще съдържа
една-единствена двойка цена-количество с количество и цена, равни на нула.
Чл. 50. (1) Пазарната равновесна цена е пресечната точка на кривата на търсене (агрегирани
предложения за покупка) и кривата на предлагане
(агрегирани предложения за продажба).
(2) В случай че има само една пресечна точка
или ако всички пресечни точки имат само една
цена, то цената, отговаряща на пресечната точка,
е равновесната пазарна цена.
(3) В случай че има повече пресечни точки
и различните пресечни точки имат различни
цени, равновесната пазарна цена се определя по
следната формула:

ПРЦ

=

p max + p min ,
2

където:
ПРЦ е пазарната равновесна цена;
pmax – на й-високата цена, о т г оваряща на
пресечните точки между кривата на търсене и
кривата на предлагане;
pmin – най-ниската цена, отговаряща на пресечните точки между кривата на търсене и кривата
на предлагане.
(4) Когато кривата на търсене или кривата на
предлагане има агрегирани количества, равни
на нула, тогава пазарна равновесна цена не се
определя.
Раздел VII
Определяне на обемите на търсене и предлагане
Чл. 51. Когато ПРЦ за съответната пазарна
зона/зони не е определена, обемите на предлагане
и търсене ще бъдат равни на нула. За всички
други случаи:
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1. обемът на предлагане се определя, както
следва:
SP =
q s ,c ,

∑

където:

q s ,c са количества, отговарящи на двойките
цена-количество от предложенията за продажба,
съдържащи цена, по-ниска или равна на ПРЦ, и;
2. обемът на търсене се определя, както следва:
VP =
qb , c ,

∑

където:

qb ,c са количествата, отговарящи на двойките
цена-количество от предложенията за покупка,
съдържащи цена, по-висока или равна на ПРЦ.
Раздел VIII
Мерки в случаите, когато предлагането не е
достатъчно или има липса на търсене
Чл. 52. (1) Когато пазарната крива на търсене или пазарната крива на предлагане съдържа
сумарно количество, равно на нула, електроенергийният системен оператор трябва да информира
незабавно всички участници в организирания
пазар „ден напред“, че не са се получили съответно предложения за покупка или предложения
за продажба.
(2) В случаите на ал. 1 електроенергийният
системен оператор удължава крайния срок за
подаване на предложения в деня на търговия
с два часа.
(3) След получаване на новите предложения за
продажба и предложения за покупка в рамките
на удължения краен срок електроенергийният
системен оператор пресмята отново цените и
количествата за съответния ден на доставка.
(4) В случаите, когато електроенергийният системен оператор не е получил никакви
предложения за покупка или предложения за
продажба в рамките на новото работно време
до затварянето на организирания пазар „ден
напред“ или когато сумарното количество от
кривата на предлагане, определено на базата
на валидираните предложения за продажба,
подадени преди затварянето на пазара „ден
напред“, е все още по-ниско от минималното
търсене, електроенергийният системен оператор
ще информира незабавно всички участници,
че определяне на пазарна равновесна цена за
съответния интервал на доставка, респективно
ден на доставка, не е възможно.
Раздел IX
Потвърждаване на сделките, осъществени на
организиран пазар „ден напред“.
Обжалване на резултати
Чл. 53. (1) Електроенергийният системен
оператор информира участниците в организирания пазар „ден напред“ за сделките, сключени
съгласно разпоредбите на тази глава, не по-късно
от 12,00 ч. (българско време) в деня на търговия.
(2) За всеки отделен ден на доставка се изпращат отделни потвърждения.
(3) Всяко потвърждение включва най-малко
следната информация:
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1. име и идентификационен код на участника;
2. ден на доставка и интервал на доставка;
3. пазарна зона;
4. количества, продадени, съответно закупени,
на организирания пазар „ден напред“;
5. равновесна пазарна цена за отделните интервали на доставка.
(4) Електроенергийният системен оператор
публикува резултатите от търговията на организирания пазар „ден напред“ за всеки интервал
на доставка не по-късно от 14,00 ч. (българско
време) в деня на търговия.
(5) Резултатите от търговията на организирания пазар „ден напред“ се използват в процеса
на сетълмент съгласно глава десета на тези
правила, като търгуваните количества от всеки
участник на организирания пазар „ден напред“
се сумират с количествата, търгувани по двустранни договори.
(6) Електроенергийният системен оператор
получава резултатите от търговията на организирания пазар „ден напред“ от съответния оператор на пазар „ден напред“ и от участниците не
по-късно от 14,30 ч. (българско време) в деня на
търговия. При различия в информацията относно
търгуваните количества на организирания пазар
„ден напред“ за съответен участник информацията, постъпила от оператора на пазара „ден
напред“, се приема за валидна.
Чл. 54. (1) Обжалване срещу потвърдени
сделки от електроенергийния системен оператор
в резултат на грешки в изчисленията се приема
до 13,00 ч. (българско време) в деня на търговия. Нови потвърждения от електроенергийния
системен оператор в случай на обжалване се
изпращат до 13,30 ч. (българско време).
(2) При неподаване на обжалване в рамките
на срока по ал. 1 се счита, че потвържденията
по чл. 53 са приети.
(3) Всяко обжалване не освобождава участника
от изпълнение на задълженията, произтичащи
от оспорваните сделки.
Раздел X
Извънредни процедури
Чл. 55. (1) Електроенергийният системен
оператор разработва извънредни процедури за
прилагане при работата на организирания пазар
„ден напред“, утвърдени от ДКЕВР.
(2) Извънредните процедури се прилагат при:
1. цялостна или частична невъзможност за
работа на системата за търговия или на друга
информационна система, използвана за обработка
на предложенията и определяне на пазарната
равновесна цена;
2. прекъсване на линиите на комуникация;
3. прекъсване на пазара при аварийна ситуация.
(3) При прилагане на извънредни процедури
относно комуникацията електроенергийният
системен оператор може да промени крайните
срокове за изпращане на съответните предложения и потвърждения, включително работното
време на организирания пазар „ден напред“.
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(4) Електроенергийният системен оператор
може да откаже да регистрира предложение на
участник в пазара или сделка с оглед да осигури
справедливи и недискриминационни условия в
случай на техническа грешка в системата за
търговия или при грешка на участник при попълване на предложението за участие.
Г л а в а

п е т а

ОТГОВОРНОСТ ЗА БАЛАНСИРАНЕ
Раздел I
Координатори на балансиращи групи
Чл. 56. (1) Формирането на балансиращи
групи има за цел:
1. въвеждане на нова организация при администриране на сделките с електрическа енергия,
реалното им изпълнение и сетълмент;
2. планиране на баланса на електроенергийната система;
3. разделяне на задълженията по физическата
доставка на електрическа енергия от финансовите
взаимоотношения при отклонение на реалното
производство/консумация от предварителните
прогнози, регистрирани графици и диспечерски
инстру к ции от електроенергийни я системен
оператор;
4. агрегиране на небалансите на търговските
участници и смекчаване на икономическите
последици от цените на балансиращата енергия;
5. съсредоточаване на отговорностите по обмен
на информация с електроенергийния системен
оператор при малък брой участници на пазара.
(2) Балансиращите групи са: стандартни балансиращи групи, специални балансиращи групи и
специална балансираща група на производители
от възобновяеми енергийни източници.
Чл. 57. (1) Отговорност за балансиране имат
лицензирани дру жества съгласно Закона за
енергетиката:
– производители на електрическа енергия;
– електропреносно предприятие;
– електроразпределителни предприятия;
– търговци на електрическа енергия;
– електроенергиен системен оператор;
– обществен доставчик;
– краен снабдител;
– разпределителни предприятия на тягова
електроенергия.
(2) Потребителите са длъжни да прехвърлят
отговорността за балансиране на лицензирано
дружество по ал. 1 чрез договор, регламентиран
в чл. 19 от тези правила.
(3) Отговорността за балансиране се поема
от координатор на балансираща група, отговорен за небалансите на собствените обекти и на
обектите на членовете на балансиращата група.
(4) Лицензирано дружество, което е поело отговорност за балансиране към електроенергийния
системен оператор, трябва да бъде регистрирано
като координатор на балансираща група съгласно
чл. 59 и 61 от тези правила.
(5) Електроенергийният системен оператор,
преносното предприятие, разпределителните
предприятия, общественият доставчик, крайните
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снабдители се регистрират от електроенергийния системен оператор като „координатори на
специални балансиращи групи“.
(6) Потребителите на обществения доставчик
и крайните снабдители, както и производители с
обща присъединена мощност до 30 kW прехвърлят отговорността за балансиране автоматично
при регистриране на обществения доставчик и
крайните снабдители за координатори на специални балансиращи групи или на регистрирания
координатор на специална балансираща група
в случаите на ал. 7 считано от 1-во число на
месеца, следващ регистрацията.
(7) Във връзка с процедурата по лицензиране
на дейността по чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката преносното предприятие и общественият
доставчик, от една страна, и разпределителното
предприятие и крайният снабдител, които притежават лицензия за една определена територия, от
друга страна, могат да формират една специална
балансираща група.
(8) Координаторите на специални балансиращи групи, извън случаите по ал. 7, нямат право
да прехвърлят отговорността за балансиране на
друго лицензирано дружество.
(9) Търговски участници имат право да се
регистрират като „координатори на стандартни
балансиращи групи“, ако са изпълнили следните
условия:
1. дружеството има лицензия за производство
и/или търговия с електрическа енергия по чл. 39,
ал. 1, т. 1 и 5 ЗЕ;
2. дружеството е разработило „общи принципи
за разпределение на небалансите в рамките на
балансиращата група“ и ги е публикувало на
интернет страницата си;
3. дружеството е подало заявление до ДКЕВР
и ДКЕВР е приела решение за допълване на
съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор
на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5
от Закона за енергетиката;
4. дружеството е изпълнило изискванията и
поддържа комуникационно оборудване и средства
за обмен на информация съгласно тези правила.
Чл. 58. В случаите на чл. 57, ал. 6 и 7 и чл. 63,
ал. 2 и 3 ДКЕВР приема задължителни указания
за лицензираните дружества във връзка с регулирането на дейността им и начина на признаване
на разходите им, произтичащи от наложените
им задължения по тези правила.
Чл. 59. (1) Заявителят за координатор на
стандартна балансираща група подава „заявление
за регистрация на координатор на стандартна
балансираща група“ по образец, утвърден от
електроенергийния системен оператор. Заявлението съдържа:
1. наименование на дружеството, адрес, вид
лицензия и № на лицензия, № на решение на
ДКЕВР по чл. 39, ал. 5 ЗЕ;
2. наименование на дружеството/ата и потребителите, заявили желание да бъдат преки
членове на балансираща група с координатор
дружеството по т. 1;
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3. наименование на дружеството/ата и битовите потребителите, заявили желание да бъдат
непреки членове на балансиращата група с координатор дружеството по т. 1;
4. списък на обектите на дружеството по т. 1,
дружествата и потребителите по т. 2 и 3;
5. информация за предоставена мощност на
обектите по т. 4;
6. информация за местата на измерване на
обектите по т. 4 и идентификационни номера на
търговските електромери, валидирана от собствениците на средствата за търговско измерване,
които са длъжни да извършат валидирането в
срок 14 дни;
7. количество произведена/използвана електрическа енергия помесечно за предходната
календарна година и последните шест месеца,
предхождащи датата на подаване на заявлението, общо за дружествата по т. 1 и дружествата
и потребителите по т. 2 и 3;
8. лица за контакти на дружеството по т. 1,
които отговарят по въпросите за изпращане на
графици за производство, графици за потребление
и графици за обмен между балансиращи групи,
предложения и заявки за балансираща енергия,
сетълмент и фактуриране.
(2) Заявлението по ал. 1 трябва да бъде под
писано от упълномощено лице на дружеството
по ал. 1, т. 1.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. удостоверение за предоставен достъп до
електропреносната и/или електроразпределителни мрежи за всяко от дружествата по ал. 1,
т. 1, 2 или 3;
2. удостоверението по т. 1 не се изисква от
дружества с вече предоставен достъп до мрежата
към момента на влизане в сила на тези правила;
3. декларация от координатора на стандартна
балансираща група, че всяко от дружествата по
ал. 1, т. 1, 2 и 3 е сключило договори за достъп
и договори за пренос на електрическа енергия
пряко или чрез доставчика на електрическа енергия и е предоставило съответните гаранционни
обезпечения в съответствие с изискванията на
нормативната уредба и тези правила;
4. за всеки от потребителите по ал. 1, т. 3,
заявили желание за смяна на доставчика на
всеобща услуга и без инсталирани електромери
за почасово отчитане на електрическа енергия – идентификационен номер на стандартизиран профил от единен за страната списък със
стандартизирани товарови профили, предложен
от разпределителните предприятия и одобрен
от ДКЕВР;
5. копие от лицензия и съответните допълнения
към нея, потвърждаващи правото за извършване на дейността „координатор на балансираща
група“.
Чл. 60. (1) Електроенергийният системен
оператор разглежда заявлението в 30-дневен
срок и изпраща писмен отговор до заявителя
по чл. 59, ал. 1, т. 1, като:
1. приема заявлението за регистрация, като
посочва идентификационния номер/EIC код на
координатора на балансиращата група и указва
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обектите и кодовите им номера, които формират
групата на балансиране, за който отговаря заявителят в ролята му на координатор на стандартна
балансиращата група, или
2. дава указания за допълнителна информация
и срок на представяне, или
3. мотивирано отказва да регистрира заявителя като координатор на балансираща група.
(2) При изпълнение на изискванията за регистрация електроенергийният системен оператор
изпраща на дружеството по чл. 59, ал. 1, т. 1 договор за балансиране, в който е указан размерът
на първоначалното гаранционно обезпечение.
(3) В рамките на 30 дни от получаването
на известието за приемане на заявлението за
регистрация по ал. 1, т. 1 координаторът на
балансиращата група следва да сключи договорите по чл. 11, т. 8 и 11, а доставчиците на
балансираща енергия в балансиращата група да
сключат договора по чл. 11, т. 7.
(4) Със сключването на договорите по ал. 3
координаторът на стандартна балансираща група се вписва в регистъра по чл. 67 със статус
„регистриран“.
(5) След предоставянето на гаранционно
обезпечение в размера по ал. 2 координаторът
на стандартна балансираща група се вписва в
регистъра по чл. 67 със статус „активен“.
Чл. 61. (1) Заявителят за координатор на
специална балансираща група подава „заявление
за регистрация на координатор на специална
балансираща група“ по образец, утвърден от
електроенергийния системен оператор. Заявлението съдържа:
1. наименование на дружеството, адрес, вид
лицензия и № на лицензия, № на решение на
ДКЕВР по чл. 39, ал. 5 ЗЕ;
2. наименование на дружеството/ата, непреки членове на специалната балансираща група
с координатор дружеството по т. 1, които имат
електромери за почасово отчитане на електрическата енергия;
3. наименование на дружеството/ата, непреки членове на специална балансираща група с
координатор дружеството по т. 1, които нямат
електромери за почасово отчитане на електрическата енергия и имат обекти с предоставена
мощност над 100 kW;
4. идентификационен номер на стандартизиран профил от единен за страната списък със
стандартизирани товарови профили, предложен
от разпределителните предприятия и одобрен
от ДКЕВР;
5. списък на обектите на дружеството по т. 1
и дружествата по т. 2;
6. информация за предоставената мощност
на обектите по т. 4;
7. описание на местата на измерване на
обектите по т. 4 и идентификационни номера на
търговските електромери, валидирани от собствениците на средствата за търговско измерване;
8. количество произведена/използвана електрическа енергия помесечно за предходната
календарна година, общо за дружествата по
т. 1, 2 и 3;
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9. лица за контакти на дружеството по т. 1,
които отговарят по въпросите на изпращане на
графици за производство, графици за потребление
и графици за обмен, предложения и заявки за
балансираща енергия, сетълмент и фактуриране.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. единен за страната списък със стандартизирани товарови профили, предложен от разпределителните предприятия и одобрен от ДКЕВР
за потребители без инсталирани средства за
търговско измерване за почасово отчитане на
електрическа енергия;
2. копие от лицензия и съответните допълнения
към нея, потвърждаващи правото за извършване
на дейността „координатор на специална балансираща група“ по чл. 39, ал. 5 ЗЕ.
(3) Електроенергийният системен оператор
разглежда заявлението в 30-дневен срок и изпраща писмен отговор до заявителя по ал. 1, като:
1. приема заявлението за регистрация, като
посочва идентификационния номер/EIC код на
координатора на специална балансираща група;
2. посочва кодовите номера на обектите, местата, за които отговаря заявителят в ролята му
на координатор на специална балансираща група;
3. дава указания за допълнителна информация
и срок на представяне.
(4) При изпълнение на изискванията за регистрация електроенергийният системен оператор
изпраща на дружеството по ал. 1 договор за
балансиране.
(5) В рамките на 30 дни от получаването на
известието за приемане на заявлението за регистрация по ал. 3 координаторът на специална
балансираща група следва да сключи с електроенергийния системен оператор: договорите
по чл. 11, т. 8 и 11, да представи декларация за
сключването на договорите по чл. 11, т. 1, 2 и 3
или декларация за сключен договор по чл. 11,
т. 10 от правилата.
(6) Със сключването на договорите по ал. 4
и 5 координаторът на специална балансираща
група се вписва в регистъра по чл. 67 със статус
„регистриран“.
(7) След предоставянето на гаранционно
обезпечение в размера по ал. 4 координаторът
на специална балансираща група се вписва в
регистъра по чл. 67 със статус „активен“.
Чл. 62. (1) Всеки обект на производител или
потребител може да бъде причислен само към
един координатор на балансираща група.
(2) Търговските участници са длъжни в рамките на три месеца от влизане в сила на тези
правила за търговия да прехвърлят отговорността
за балансиране на своите обекти на координатор
на балансираща група.
(3) В случаите, когато не е изпълнено изискването по ал. 2, електроенергийният системен
оператор ще счита, че търговският участник
отговаря за небалансите на своите обекти като
координатор на балансираща група.
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(4) В случаите на ал. 3 търговският участник
следва да сключи договорите по чл. 11, т. 1, 2,
3, 8 и 11 от тези правила като координатор на
балансираща група със същите права и отговорности.
(5) В случаите, когато договорите по ал. 4
не са сключени в срока по ал. 2, търговският
участник няма право да сключва сделки на пазара на електрическа енергия.
Чл. 63. (1) Лицензирано дружество, което
не прехвърли отговорността за балансиране на
координатор на балансираща група, регистриран
от електроенергийния системен оператор, или
не регистрира собствените си обекти и места
на измерване в собствена балансираща група,
ако отговаря на условията по чл. 57, ал. 9, ще се
счита, че поема изцяло отговорността за небалансите на собствените си обекти както в случаите
на регистрирана собствена балансираща група.
(2) Общест вени я т доставчик и к райни те
снабдители поемат служебно отговорността за
балансиране на потребителите, на които доставят
електрическа енергия.
(3) Общест вени я т доставчик и к райни те
снабдители могат да поемат отговорността за
балансиране на производителите на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници
над мощността, определена по чл. 57, ал. 6 и по
комбиниран начин, за които са поели задължение за изкупуване на електрическата енергия по
чл. 162 и 163 ЗЕ и чл. 16 и 17 ЗВАЕИБ.
(4) Общественият доставчик може да поеме
отговорността за балансиране на производителите, с които има сключен дългосрочен договор
за изкупуване на електрическа енергия и разполагаемост.
(5) В случаите на ал. 3 общественият доставчик и крайните снабдители уреждат с отделен
договор взаимоотношенията с производителите
на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин, който
регламентира механизма за определяне и участието на тези производители в общия небаланс
на балансиращата група.
(6) В случаите на ал. 3, когато е налице
обстоятелството по чл. 57, ал. 7, договорите по
ал. 5 се изготвят в съответствие с указанията
на ДКЕВР по чл. 58, ал. 1 и 2.
Чл. 64. (1) Електроенергийният системен оператор е координатор на специална балансираща
група за компенсиране на непланираните обмени.
(2) Електроенергийният системен оператор
поема отговорност за небалансите по сделките с
балансираща енергия при наличие на достатъчни
разполагаеми резерви или балансираща енергия.
(3) Eлектроенергийният системен оператор,
извън случаите по ал. 1 и 2, не поема отговорност за небалансите на:
1. друг координатор на балансираща група;
2. обекти на ползватели, присъединени към
електропреносната и/или електроразпределителната мрежа.
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Чл. 65. (1) Преносното предприятие отговаря
за баланса на технологичните разходи по електропреносната мрежа.
(2) Разпределителното предприятие отговаря
за баланса на технологичните разходи на съответната електроразпределителна мрежа.
(3) Крайните снабдители се регистрират като
координатори на специална балансираща група
или се реализират условията по чл. 57, ал. 7, в
която група като непреки членове участват потребителите в съответната мрежа, с електромери
или без електромери за почасово отчитане на
електрическата енергия и които не са сменили
доставчика на електрическа енергия.
(4) Координаторите на специални балансиращи групи по ал. 3 поемат отговорността за
небалансите между планираното и реалното
потребление на членовете на групата, които не
са регистрирани на свободния пазар на електрическа енергия.
(5) Координаторите на специални балансиращи групи по ал. 3 поемат отговорността за
небалансите между планираното потребление
(стандартизиран товаров профил) на потребителите, които нямат средства за търговско измерване
за почасово отчитане на електрическа енергия
и реалното им потребление.
(6) Координаторите на специални балансиращи групи по ал. 5 разработват и представят в
ДКЕВР в срок два месеца преди влизане в сила
на тези правила общи принципи за разпределяне
на небалансите в балансиращата група.
(7) Разпределителните предприятия разработват и съгласуват с ДКЕВР единен за страната
списък със стандартизирани товарови профили.
Чл. 66. Електроенергийният системен оператор поддържа публичен регистър на координаторите на балансиращи групи. Регистърът
съдържа минимум следната информация: име и
адрес на лицензираната страна, координатор на
балансираща група, идентификационен номер/
EIC код, дата на регистрация, номер на договор
за балансиране с електроенергийния системен
оператор, статус, имена и координати за връзка
с упълномощени представители.
Раздел II
От тегляне на координатор на балансираща
група. Отстраняване на координатор на балансираща група
Чл. 67. (1) Координатор на стандартна балансираща група има право да изпрати известие за
оттегляне на регистрацията като координатор
на балансираща група.
(2) Известието по ал. 1 се изпраща на електроенергийния системен оператор и на всички
преки и непреки членове на балансиращата група.
(3) В известието за оттегляне се посочва
датата на оттегляне, която не може да бъде порано от 40 дни след изпращане на известието
за оттегляне по ал. 1.
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(4) Електроенергийният системен оператор
издава дневни и обобщени извлечения за сетълмент, включително до деня, предхож дащ
оттеглянето, като страните издават съответните
фактури и извършват плащания съгласно сроковете, посочени в чл. 180 на правилата.
(5) Датата на оттегляне на координатор на
балансираща група е първо число на календарния
месец, определен от електроенергийния системен
оператор след получаване на известието по ал. 1.
(6) Електроенергийният системен оператор
освобождава гаранционното обезпечение след
уреждане на всички финансови взаимоотношения, свързани с прекратяване на дейността
„координатор на балансираща група“ за дружеството по ал. 1.
Чл. 68. (1) Лицензираната страна, заявила
оттегляне по чл. 68, ал. 1, и членовете на балансиращата група имат право да прехвърлят
отговорността за балансиране на друг координатор на балансираща група съгласно регистъра
по чл. 67.
(2) Всяко от дружествата по ал. 1 в срок
2 месеца от получаване на известието по чл. 68,
ал. 2 изпраща на електроенергийния системен
оператор „заявление за прехвърляне на отговорност за балансиране“ съгласно утвърден образец.
Заявлението съдържа:
1. наименование на лицензираната страна,
координатор на балансираща група, съгласно
регистъра по чл. 67, която ще поеме отговорността за балансиране;
2. декларация за съгласие на дружеството
по т. 1;
3. описание на обектите и съответните кодови номера на дружеството, което прехвърля
отговорността за балансиране.
(3) Електроенергийният системен оператор
проверява данните в заявлението и отговаря
в срок до 15 дни в писмен вид на заявителя и
новия координатор на балансираща група.
(4) В известието по ал. 3 се посочва датата,
от която прехвърлянето на отговорността за
балансиране е в сила, която дата е първо число
на календарен месец.
(5) В случаите на ал. 2 и 3 електроенергийният системен оператор има право да поиска
промяна на сключените договори по чл. 11 с
новия координатор на балансираща група.
(6) Електроенергийният системен оператор
отразява промените в регистъра по чл. 57 и информира писмено преносното предприятие и/или
разпределителните предприятия за направените
промени в регистъра.
Чл. 69. Търговските участници по чл. 1, ал. 2
имат право да поискат от ДКЕВР да наложи
ефективни и превантивни санкции на лицензиантите, които не изпълняват задълженията си
съгласно тези правила, издадените лицензии,
нормативните разпоредби и съответните индивидуални или общи административни актове, с
които регулаторният орган се произнася, съобразно своята компетентност.
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ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРАФИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ГРАФИЦИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ГРАФИЦИ
ЗА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Графици за производство и графици за потребление
Чл. 70. (1) Почасови графици за производство
се изпращат на електроенергийния системен
оператор от всички производители, присъединени към електропреносната мрежа, до 10,30 ч.
(българско време) в деня, предхождащ доставката, или до 10,30 ч. в последния работен ден
за почивни и празнични дни и първия следващ
работен ден и съдържат информация за брутното
и нетното производство на централата.
(2) Почасови графици за производство се
изпращат на координаторите на балансиращи
групи от всички производители с инсталирана
мощност над 1 МW, присъединени към електроразпределителната мрежа, до 10,30 ч. (българско
време) в деня, предхождащ доставката, или до
10,30 ч. в последния работен ден за почивни и
празнични дни и първия следващ работен ден
и съдържат информация за брутното и нетното
производство.
(3) Обобщени нетни почасови графици за
производство на централите, присъединени към
съответната разпределителна мрежа по типове
производствени мощности (вятърни, други ВЕИ,
когенерация), се изпращат от координаторите
на балансиращи групи към електроенергийния
системен оператор до 12,30 ч. (българско време)
в деня, предхождащ доставката, за договорените
количества за следващия ден или до 12,30 ч. в
последния работен ден за почивни и празнични
дни и първия следващ работен ден.
(4) Доставчиците на балансираща енергия
изпращат на електроенергийния системен оператор почасови графици за планираното брутно
и нетно производство на всеки диспечиран блок
и нетно производство на централата съгласно
сключените договори за доставка на електрическа
енергия за покриване на технологичните разходи
в мрежите, на организиран пазар „ден напред“,
по утвърден образец до 10,30 ч. (българско време)
в деня, предхождащ доставката, или до 10,30 ч.
в последния работен ден за почивни и празнични дни и първия следващ работен ден съгласно
процедурите, регламентирани в Правилата за
управление на електроенергийната система и
тези правила.
(5) Почасовите графици за производство по
ал. 4 трябва да съответстват на условията в сключените договори по чл. 11, т. 7 от тези правила
и предоставената разполагаемост за регулиране.
Операторът може да поиска промяна на графика
или да наложи ограничение до 12,00 ч. (българско
време) в деня, предхождащ доставката, или до
12,00 ч. в последния работен ден за почивни и
празнични дни и първия следващ работен ден
на производителите в случаите, когато графикът
не е съобразен с прогнозните режими на работа
и договорената разполагаемост за регулиране.
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(6) Почасовите графици за потребление на доставчици на балансираща енергия с потребителски
обекти съдържат информация за планираното
потребление съгласно ск лючените договори,
процедурите, регламентирани в Правилата за
управление на електроенергийната система и
тези правила, и се изпращат в сроковете по ал. 4.
(7) Координаторите на балансиращи групи
изпращат су марен нетен почасов график за
производство и сумарен почасов график за потребление в балансиращата група до 12,30 ч.
(българско време) в деня, предхождащ доставката, за договорените количества за следващия
ден или до 12,30 ч. в последния работен ден за
почивни и празнични дни и първия следващ
работен ден съгласно Правилата за управление
на електроенергийната система и тези правила.
(8) Почасовите графиците за производство и
почасовите графици за потребление се изпращат
в деня, предхождащ деня на доставка, и съдържат информация за количеството електрическа
енергия за всеки час в деня на доставка, което
съответният производител (блок на производител) или обект на потребител ще вкара/изкара
от мрежата.
(9) За производителите, присъединени към
електроразпределителните мрежи, координаторите на балансиращи групи изпращат сумарен
график за производство в сроковете по ал. 7.
Чл. 71. Електроенергийният системен оператор на база графиците за производство и
графиците за потребление по чл. 70 и собствени
прогнози определя необходимия резерв – вторичен, третичен и студен, за следващия ден,
необходим за:
1. поддържане на баланса между производството и потреблението в реално време;
2. поддържане на сигурно и надеждно електроснабдяване;
3. поддържане на резервна мощност в случаите
на непредвидени аварийни ситуации на мрежата и производствените мощности и промени в
климатичните условия;
4. управление на претоварванията в мрежата.
Раздел II
Графици за обмен на електрическа енергия
Чл. 72. (1) Графиците за обмен на електрическа енергия между две балансиращи групи
в рамките на електроенергийната система на
България и между балансираща група, регистрирана в рамките на електроенергийната система
на България, и юридическо лице, регистрирано
съгласно законодателството на друга държава
(график за междусистемен обмен), се изпращат
на електроенергийния системен оператор в общ
файл по образец, утвърден от електроенергийния
системен оператор, и съдържат информация за
количеството електрическа енергия за всеки час в
деня на доставка, което съответната балансираща
група ще обмени с други балансиращи групи.
(2) Операторът има право да поиска графиците
за обмен на електрическа енергия между две
балансиращи групи в рамките на електроенергийната система на България да се изпращат в
отделен файл от графиците между балансираща
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група, регистрирана в рамките на електроенергийната система на България, и юридическо
лице, регистрирано съгласно законодателството
на друга държава, по образци, утвърдени от
електроенергийния системен оператор.
(3) Крайният срок за изпращане на графиците за междусистемен обмен в съответствие с
придобитите преносни способности от годишен
и месечни търгове (дългосрочни номинации)
е съгласно тръжните правила за съответната
граница, публикувани от електроенергийния
системен оператор.
(4) Електроенергийният системен оператор
проверява допустимостта на изпълнение на графиците за обмен от гледна точка на прогнозните
режими на работа и техническите възможности
на агрегатите, придобита междусистемна преносна способност, съпоставимост на графиците
на всички координатори на балансиращи групи,
предварителния баланс и съответствието между
графиците за производство, графиците за потребление и графиците за обмен на всяка балансираща група, ограничения в пропускателните
възможности и наличието на обстоятелства, които
могат да нарушат безопасността или качеството
и сигурността на работа на електроенергийната
система, съгласно Правилата за управление на
електроенергийната система и тези правила.
(5) Координаторите на балансиращи групи и
доставчиците на балансираща енергия изпращат
коригирани графици за производство, графици
за потребление, графиците за обмен на електрическа енергия между две балансиращи групи
в рамките на електроенергийната система на
България и графици за междусистемен обмен
съгласно изискванията на електроенергийния
системен оператор до 15,30 ч. (българско време).
(6) Координаторите на балансиращи групи
имат право да изпратят нова версия на график
за междусистемен обмен, графици за обмен с
балансиращи групи в рамките на електроенергийната система на България, съответно графици
за производство и графици за потребление, в
случаите, когато са настъпили промени в договорените количества, резултат от придобита
преносна способност на дневна база, до 15,30 ч.
(българско време).
(7) Електроенергийният системен оператор
има право да разработи и публикува допълнителни инструкции във връзка с процеса на приемане, валидиране и регистриране на графици за
производство, графици за потребление и графици
за обмен, съгласувани с ДКЕВР.
Чл. 73. (1) Известието за сключена сделка
на организиран пазар „ден напред“ се изпраща
от участника на пазара „ден напред“ на електроенергийния системен оператор по образец,
утвърден от електроенергийния системен оператор, и съдържа информация за задълженията
за доставка или покупка на/от организирания
пазар „ден напред“ за отделните интервали на
доставка в деня на доставка в съответствие с
глава четвърта.
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(2) Информацията по ал. 1 се изпраща на
електроенергийния системен оператор и в случаите на участие на организиран пазар „ден
напред“, организиран от друг системен или
пазарен оператор.
Чл. 74. (1) Електроенергийният системен оператор потвърждава графиците за производство
и графиците за потребление на доставчиците
на балансираща енергия по чл. 71, ал. 4 и 6 до
17,30 ч. (българско време) в деня, предхождащ
доставката, или до 17,30 ч. (българско време) в
последния работен ден за почивни и празнични
дни и първия следващ работен ден.
(2) Електроенергийният системен оператор
потвърждава графиците за производство и графиците за потребление на координаторите на
балансиращи групи по чл. 71, ал. 7 до 17,30 ч.
(българско време) в деня, предхождащ доставката,
или до 17,30 ч. (българско време) в последния
работен ден за почивни и празнични дни и първия следващ работен ден.
(3) Електроенергийният системен оператор
потвърждава на координаторите на балансиращи групи графици за обмен по чл. 73 до
17,30 ч. (българско време) в деня, предхождащ
доставката, или до 17,30 ч. (българско време) в
последния работен ден за почивни и празнични
дни и първия следващ работен ден.
(4) Електроенергийният системен оператор
има право да обяви промени в сроковете на
известяване, ва лидиране и регист риране на
графици, ако това се наложи.
(5) При несъответствие на количества, заявени
от координатори на балансиращи групи в рамките
на електроенергийната система на България, се
приема за валидна по-малката стойност.
(6) При несъответствия на количества, заявени от координатори на балансиращи групи по
графици за междусистемен обмен с електроенергийните системи на други държави, се прилагат
двустранните договорености между електроенергийния системен оператор и съответния съседен
системен оператор (напр. валидна по-малката
стойност или редуциране до нулева стойност).
(7) Между две балансиращи групи в рамките
на електроенергийната система на България координаторите известяват само салдото по сделките.
(8) Утвърдените от електроенергийния системен оператор графици за обмен на електрическа
енергия, графици за производство и графици за
потребление, включително търгуваните количества на организиран пазар „ден напред“, са основа
за определяне на небалансите на координаторите
на балансиращи групи, енергията, предоставена/
закупена на/от пазара на балансираща енергия,
и финансовите задължения на страните.
(9) Графиците за междусистемен обмен, съгласувани от електроенергийния системен оператор преди празнични и почивни дни, могат да
бъдат променяни до 15,30 ч. (българско време)
на всеки празничен или почивен ден, предхождащ деня на доставка, съгласно изискванията
на ЕNTSO-E Policy 2.
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ИЗМЕРВАНЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ
Раздел I
Цели
Чл. 75. (1) Сумирането и предоставянето на
данни за измерените количества електрическа
енергия обслужва процесите на сетълмент на
количествата, търгувани на електроенергийния
пазар чрез двустранни договори или на организиран пазар „ден напред“, пазара на балансираща
енергия, двустранните обмени със съседни контролни зони/блокове, сетълмента на небалансите,
спомагателните услуги, плащанията за достъп
и пренос и всички други услуги съгласно тези
правила.
(2) В тази глава са регламентирани процедурите относно:
1. сумиране на измерените стойности;
2. предоставяне на сумираните измерени
стойности.
(3) Процесът на сетълмент на електроенергийния пазар е основан на период на сетълмент
(един час) и всички сумирани и предавани
стойности на товаровия профил трябва да са за
същия времеви интервал.
(4) Тези правила регламентират използването
на средства за измерване, информационни системи и механизми в процеса на сетълмент на
електроенергийния пазар. Тези процедури не са
приложими към средства и системи за измерване,
които са с оперативно предназначение.
Раздел II
Изисквания към измервателните системи
Чл. 76. (1) Електромери за периодично измерване на електрическата енергия трябва да
бъдат монтирани на всички места на измерване
на обекти съгласно Правилата за измерване на
количеството електрическа енергия.
(2) За обектите, необхванати в ал. 1, се прилагат
стандартизирани товарови профили, разработени
и предложени от разпределителните предприятия в срок по чл. 66, ал. 7, одобрени от ДКЕВР
и представени на електроенергийния системен
оператор при регистрацията по чл. 59 и 61.
Чл. 77. (1) Собствениците на измервателните
системи съхраняват и предоставят сумирани
измерени стойности от електромерите по чл. 77,
ал. 1 на количествата активна електрическа
енергия, доставена/консумирана до/от обектите на търговски участници за всеки период на
сетълмент.
(2) Всеки виртуален електромер има постоянен буквено-цифров идентификационен код.
Тези кодове се определят от електроенергийния
системен оператор при регистрацията на търговския участник и се предоставят на съответните
собственици на измервателни системи с приложен списък на местата на измерване за всеки
идентификационен код.
(3) При регистрацията на търговски участник
на пазара на електрическа енергия е необходимо
посочените от него обекти да включват всички
места на измерване за тези обекти. Не се допуска
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регистриране на обект на търговски участник на
пазара на електрическа енергия с част от местата
на измерване за съответния обект.
Раздел III
Отчитане, удостоверяване и предоставяне на
измерени стойности
Чл. 78. Измерената стойност представлява
количеството електрическа енергия, което е
измерено, изчислено или прието за регистрирано от електромер за периодично измерване или
чрез товаров профил, интегриран за периода на
сетълмент.
Чл. 79. (1) Всеки собственик на измервателна
система носи отговорност за отчитането на всички измерени стойности съгласно Правилата за
измерване на количеството електрическа енергия
и Правилата за търговия с електрическа енергия.
(2) В случаите на чл. 77, ал. 1 собствениците
на измервателните системи валидират, обработват
и съхраняват данните в база данни с измерени
стойности. Сумираните данни се предоставят
на електроенергийния системен оператор до
17,00 ч. на втория работен ден от седмицата за
дните от понеделник до неделя включително на
предходната календарна седмица.
(3) В случаите на чл. 77, ал. 2 координаторите
на балансиращи групи предоставят на електроенергийния системен оператор до 12,00 ч. на
втория работен ден от всеки месец, за периода
на съответния месец, сумиран брой на обекти
на търговски участници по чл. 77, ал. 2, разделени по тип на товаров профил и собственост
на електрическата мрежа, в която се намират
горепосочените обекти.
(4) В сл у чаите на чл. 77, а л. 1 при прик лючване на всеки месец собствениците на
измервателните системи валидират, обработват
и съхраняват данните в база данни с измерени
стойности. Сумираните данни се предоставят на
електроенергийния системен оператор до 12,00 ч.
на втория работен ден за дните от предходния
месец, за които липсват данни, но не по-късно
от третия календарен ден.
(5) В случай на липсващи почасови данни от
отделни измервателни системи по чл. 77, ал. 1,
с оглед спазване на сроковете за предоставяне
на информация на електроенергийния системен
оператор, собственикът на измервателните системи може да използва заместващи стойности
съгласно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, изчислени на база
предишни периоди на сетълмент или по начин,
уточнен в договора за достъп до разпределителната/преносната мрежа на търговския участник.
При липса на заместващи стойности от страна
на собственика на измервателните системи
електроенергийният системен оператор прилага
служебна стойност 0 за съответните липсващи
почасови данни.
(6) В случай на липсващи по ал. 5 или сгрешени данни собственикът на измервателната
система оценява, коригира или заменя липсващата или сгрешена информация по отношение
на измерените стойности съгласно Правилата
за измерване на количеството електрическа
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енергия и предоставя информацията на електроенергийния системен оператор до 12,00 ч.
на третия работен ден, но не по-късно от петия
календарен ден след приключване на месеца.
(7) Координаторите на балансиращи групи
получават измерените стойности по обекти за
всеки пряк и непряк член на балансиращата група
от собствениците на измервателните системи в
сроковете за предоставяне на данни към електроенергийния системен оператор, упоменати
в ал. 2 и 4.
(8) Получените измерени стойности по ал. 7
могат да бъдат оспорени чрез координаторите
на балансиращи групи пред собствениците на
измервателните системи в рамките на три работни
дни от получаване на данните. Собственикът на
средствата за измерване извършва проверка и
потвърждава или коригира измерените стойности.
Неоспорени стойности в този срок се смятат за
потвърдени от съответната страна.
(9) Всички измерени стойности, включително
тези, които са били предмет на промяна, съгласно ал. 8 ще се смятат от електроенергийния
системен оператор за потвърдени от страните
не по-късно от осмия ден на всеки календарен
месец, следващ отчетния, и стават утвърдени
измерени стойности. В случай на непостигане на
съгласуване, което продължава след тази дата,
ще се прилагат разпоредбите на глава десета,
раздел VII.
Чл. 80. Разпоредбите на този раздел са приложими и към местата на измерване, съответстващи
на обекти на производители и потребители, които
предоставят спомагателни услуги за електро
енергийния системен оператор.
Раздел IV
Определяне на технологичните разходи в мрежата
Чл. 81. Всички измерени стойности от търговските електромери между електропреносната
мрежа и електроразпределителните мрежи, както и между отделните електроразпределителни
мрежи, ще бъдат отчитани и използвани при
определяне на загубите на преносното предприятие и разпределителните предприятия.
Чл. 82. (1) Технологичните разходи в мрежата
се определят поотделно за електропреносната
мрежа и всяка електроразпределителна мрежа.
(2) Преносното предприятие в съответствие
със собствеността на мрежата, за която отговаря,
определя технологичните разходи в съответната
мрежа поотделно за всеки период на сетълмент
като разлика между цялото количество електрическа енергия, постъпило в съответната мрежа
в местата на измерване, и количеството електрическа енергия, консумирано в съответната
мрежа или доставено в други мрежи, съгласно
утвърдените измерени стойности.
(3) Електроенергийният системен оператор
изчислява небалансите на преносното предприятие въз основа на определените технологични
разходи по ал. 2 и графика за доставка за покриване на технологичните разходи.
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(4) Разпределителните предприятия разработват и представят в ДКЕВР методика за пресмятане на технологичните разходи в мрежата
за всеки период на сетълмент.
(5) Методиката се одобрява от ДКЕВР и се
прилага от електроенергийния системен оператор
при изчисляване на небалансите на разпределителните предприятия като координатори на
специални балансиращи групи, включително и
в случаите по чл. 57, ал. 7.
(6) Всички технологични разходи в мрежите,
определени по ал. 2 и 4, ще се смятат за утвърдени измерени стойности.
Раздел V
Сумиране и предоставяне на измерените стойности
Чл. 83. (1) След определяне на утвърдените
измерени стойности по чл. 80, ал. 9 и чл. 82,
ал. 6 всеки собственик на измервателна система
определя сумарните физически доставки за всеки
производител и всеки потребител/доставчик на
краен потребител (според случая) за съответната
мрежа за всеки период на сетълмент.
(2) Сумарното производство на производител
е равно на сумата от всички утвърдени измерени
стойности в точките на присъединяване на производствените блокове към съответната мрежа.
(3) Сумарното потребление на потребител е
равно на сумата от всички утвърдени измерени
стойности в точките на присъединяване/местата
на измерване на този потребител, присъединен
към съответната мрежа.
Чл. 84. (1) Собствениците на измервателни
системи предоставят на елек т роенергийни я
системен оператор сумирани по балансиращи
групи валидирани данни от средствата за търговско измерване на електрическа енергия на
обекти на търговски участници, присъединени
към съответната електрическа мрежа.
(2) Собствениците на измервателни системи
предоставят на координаторите на балансиращи
групи сумирани валидирани данни от средствата
за търговско измерване на електрическа енергия
на обекти на търговски участници, които принадлежат към съответната балансираща група.
(3) Преносното предприятие предоставя на
разпределителното предприятие в сроковете по
чл. 80, ал. 2 сумираните стойностите за измерените товарови профили на електрическата енергия,
отчетени от всеки търговски електромер, който
участва във формирането на общото количество
електрическа енергия, доставяно от преносната
в разпределителната мрежа.
(4) Преносното предприятие предоставя на
крайния снабдител в сроковете по чл. 80, ал. 2
сумираните по региони стойности за измерените
товарови профили на електрическата енергия,
формирани от всеки търговски електромер, които
участват във формирането на общото количество
електрическа енергия, което крайният снабдител
купува от обществения доставчик.
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Раздел VI
Сумиране на измерени стойности по отношение
на координатор на балансираща група
Чл. 85. (1) След получаване на утвърдените измерени стойности електроенергийният системен
оператор определя общите физически доставки
на всяка балансираща група по отношение на
места на измерване от съответната мрежа за
всеки период на сетълмент.
(2) Сумарното производство на координатор
на балансираща група е равно на сумата от
общото производство на обектите на всички
производители, за които съответният координатор на балансираща група е поел отговорност
за балансиране.
(3) Сумарното потребление на координатор на
балансираща група е равно на сумата от общото
потребление на обектите на всички потребители,
за които съответният координатор на балансираща група е поел отговорност за балансиране.
Раздел VII
Сумиране на измерени стойности по отношение
на съответната мрежа
Чл. 86. (1) Нетното производство на съответната мрежа е равно на сумата от общото производство на всички производители, присъединени
към тази мрежа.
(2) Нетното потребление от съответната мрежа е равно на сумата от общото потребление на
всички потребители от тази мрежа.
(3) Електрическата енергия, доставена на други
мрежи, е равна на сумата от всички измерени
стойности, удостоверяващи обмена на електрическа енергия от съответната мрежа към други
мрежи. По отношение на електропреносната
мрежа към реализирания обмен с други мрежи
се включва и износът на електрическа енергия.
(4) Електрическата енергия, получена от други
мрежи, е равна на сумата от всички измерени
стойности, удостоверяващи обмена на електрическа енергия от другите мрежи към съответната
мрежа. По отношение на електропреносната
мрежа към реализирания обмен с други мрежи
се включва и вносът на електрическа енергия.
Раздел VIII
Сумиране на измерени стойности по отношение
на извършването на дейността „сетълмент на
небалансите“ от електроенергийния системен
оператор
Чл. 87. (1) Собствениците на измервателни
системи предоставят на елек т роенергийни я
системен оператор следната информация по
отношение на сетълмента на небалансите само
за съответната мрежа и отделно за всеки период
на сетълмент:
1. утвърдените измерени стойности отделно
за всички диспечируеми блокове и товари, които
предоставят спомагателни услуги, включително
балансираща енергия;
2. утвърдените измерени стойности за друг
блок, който е предоставил спомагателни услуги
на електроенергийния системен оператор.
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(2) Собствениците на измервателни системи
предоставят на електроенергийния системен
оператор следната информация по отношение на
доставката на небалансите само за съответната
мрежа и отделно за всеки период на сетълмент:
1. общото производство по тип и общото
потребление по отношение на всяка балансираща група, определени съгласно условията на
чл. 85, ал. 2 и 3;
2. технологичните разходи в мрежата, определени съгласно условията на чл. 82, ал. 2 и 4;
3. нетното производство и нетното потребление в съответната мрежа, определено съгласно
условията на чл. 86, ал. 1 и 2;
4. елек т ри ческата енерги я, доставена на
други мрежи, определена съгласно условията
на чл. 86, ал. 3;
5. електрическата енергия, получена от други мрежи, определена съгласно условията на
чл. 86, ал. 4.
Чл. 88. (1) Електроенергийният системен
оператор извършва предварителен физически
сетълмент на седмична основа на всеки координатор на стандартна и специална балансираща
група, за всички места на измерване, оборудвани
със средства за измерване на електрическата
енергия, за всеки отделен период на сетълмент
по чл. 77, ал. 1 и 2 до четвъртък за дните на
предходната календарна седмица.
(2) Електроенергийният системен оператор
извършва окончателен физически сетълмент на
всеки координатор на стандартна и специална
балансираща група, включително и за обектите
по чл. 77, ал. 2, до десетия ден на всеки календарен месец, следващ отчетния.
(3) Електроенергийният системен оператор
извършва финансов сетълмент на месечна основа
на всеки координатор на стандартна и специална балансираща група съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и Закона за ДДС.
(4) Резултатите от физическия и финансов
сетълмент съгласно глава десета се отразяват в
дневните и месечните извлечения за сетълмент
на координаторите на стандартизирани и специални балансиращи групи и на доставчиците
на балансираща енергия.
Г л а в а

о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СМЯНА НА ДОСТАВЧИКА
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ. ДОСТАВЧИК
ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 89. (1) Смяната на доставчик на електрическа енергия се извършва по реда на тази глава.
(2) Право да избират лицето, от което закупуват електрическа енергия, имат потребители
съгласно чл. 95 ЗЕ във връзка с чл. 7, ал. 1 на
Правилата за условията и реда за достъп до
електропреносната и електроразпределителните
мрежи.
Чл. 90. (1) Чрез процедурата по смяната на
доставчик на електрическа енергия се реализира
правото на потребителите по чл. 89, ал. 2 на из-
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бор на лицето, от което закупуват електрическа
енергия, посредством промяна на един доставчик
на електрическа енергия с друг.
(2) Процедурите за смяна на доставчика на
електрическа енергия в случаите, когато се променя координаторът на балансиращата група, и
в случаите, когато промяната на доставчика не
води до промяна на координатора на балансиращата група, са регламентирани отделно.
Раздел II
Ред за смяна на доставчика на електрическа
енергия и координатора на балансиращата група
Чл. 91. (1) Процедурата за смяна на доставчика на електрическа енергия по смисъла на
този раздел обхваща:
1. смяната на крайния снабдител с доставчик
на либерализирания пазар и обратно в предвидените от ЗЕ случаи;
2. смяната на обществения доставчик с доставчик на либерализирания пазар и обратно в
предвидените от ЗЕ случаи;
3. смяната на един доставчик с друг доставчик
на либерализирания пазар в случаите, когато се
променя принадлежността към балансиращата
група;
4. смяната на доставчик на либерализирания
пазар с доставчик от последна инстанция и обратно в предвидените от ЗЕ случаи.
(2) Страните, които участват в процеса по
смяна на доставчика на електрическа енергия, са:
1. потребител;
2. бъдещ доставчик, с когото потребителят е
сключил договор за покупко-продажба на електрическа енергия;
3. настоящ доставчик на електрическа енергия
преди сключването на договора по т. 2;
4. електроенергиен системен оператор;
5. преносното предприятие или електрораз
пределителното предприятие за територията,
определена в издадената му лицензия;
6. координатор на балансираща група, който
поема отговорността за балансиране на потребителя по т. 1;
7. настоящ координатор на балансираща група,
в случай че е различен от настоящия доставчик;
8. доставчик от последна инстанция.
(3) Смяната на доставчик се инициира от
потребителя. Процедурата по смяната може да
бъде осъществена и от новия доставчик в случай,
че е упълномощен от потребителя.
(4) Процесът на смяна на доставчик за потребители, присъединени към електропреносната
мрежа, се администрира от електроенергийния
системен оператор, а за потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа – от съответното електроразпределително
предприятие.
Чл. 92. (1) Потребителят или новият доставчик
изпраща искане за смяна на доставчика според
мрежата, към която е присъединен, до електроенергийния системен оператор и преносното предприятие, съответно електроразпределителното
предприятие, което следва да съдържа следната
минимална информация за идентифициране на
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потребителя, който е страна по действащия към
момента на подаване на искането договор за
продажба на електрическа енергия:
1. за потребители – физически лица: трите
имена, ЕГН, адрес на обекта, по отношение на
който ще бъде извършена промяната, и клиентски
номер, идентификатор на точката на измерване;
2. за потребители – юридически лица: наименование, ЕИК, съответно БУЛСТАТ, седалище и
адрес на управление, адрес на обекта, по отношение на който ще бъде извършена промяната,
клиентски номер и идентификатор на точката
на измерване;
3. за потребители – дружества по смисъла
на Закона за задълженията и договорите: трите
имена и ЕГН на участващите в дружеството
лица съдружници, БУЛСТАТ, адрес на обекта,
по отношение на който ще бъде извършена промяната, клиентски номер и идентификатор на
точката на измерване.
(2) В искането по ал. 1 се посочва и следната допълнителна информация във връзка с
волеизявлението за смяна на доставчика и се
прилагат следните документи:
1. място на присъединяване и обекти, в случай
че е приложимо;
2. техническа информация за средствата за
търговско измерване съгласно правилата по
чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката;
3. идентификационен номер на стандартизиран профил от единен за страната списък със
стандартизирани товарови профили, в случай
че е приложимо;
4. датата, от която влиза в сила смяната на
доставчика; смяната на доставчика се извършва от първо число на календарен месец, но не
по-рано от 45 (четиридесет и пет) дни от датата
на постъпване на искането по ал. 1 при електроенергийния системен оператор и преносното
предприятие, съответно електроразпределителното предприятие;
5. наименование и идентификационен номер от регистъра по чл. 67 на координатора на
балансираща група, който ще бъде отговорен
за небалансите на потребителя, и съгласие от
координатора;
6. наименование на бъдещия доставчик, ако
е различен от дружеството по т. 5, и удостоверение за сключен договор от новия доставчик;
7. удостоверение за липса на задължения,
издадено от настоящия доставчик на електрическа енергия по чл. 91, ал. 2, т. 3 потвърждение от настоящия доставчик, че е уведомен за
предстоящата смяна; удостоверението следва
да бъде издадено не по-рано от 5 работни дни
преди датата на заявлението;
8. копие от договор за достъп и договор за
пренос до електропреносната мрежа;
9. искане за сключване на договор за достъп
и пренос до електроразпределителна мрежа при
първа смяна на доставчика или удостоверение
за сключени договори със съответния мрежови
оператор при последваща смяна.
(3) Потребителите на крайния снабдител
сключват договор за достъп и договор за пренос

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

с електроразпределителното предприятие при
първото сключване на договор за продажба на
електрическа енергия с друг доставчик.
Чл. 93. (1) Електроенергийният системен
оператор или електроразпределителното предприятие разглежда искането и предоставените
допълнителни документи съгласно чл. 92 в срок
14 работни дни от постъпването им.
(2) В случай че се установи липса на документ
или непълнота в предоставената информация, в
срок 14 работни дни от постъпването на искането
по чл. 92, ал. 1 електроенергийният системен
оператор или съответното електроразпределително предприятие уведомява потребителя или
новия доставчик, който е изпратил искането, за
установените непълноти или несъответствия и
му дава срок от 7 работни дни да ги допълни.
(3) Когато новият доставчик ще доставя електрическа енергия при условията на комбиниран
договор, е необходимо в 14-дневния срок от подаването на искането да сключи рамков договор
с електроразпределителното предприятие или с
преносното предприятие.
(4) Непредставянето в срок на допълнителната
информация, както и непълното є представяне или липса на подписан рамков договор с
електроразпределителното предприятие или с
преносното предприятие, е основание за електроенергийния системен оператор, съответно
електроразпределителното предприятие, да преустанови разглеждането на искането за смяна на
доставчик, за което се уведомяват потребителят
или новият доставчик. В този случай смяната
на доставчик може да бъде осъществена след
подаване на ново искане за смяна на доставчик.
(5) В случай че искането съдържа цялата необходима информация, електроенергийният системен оператор или електроразпределителното
предприятие регистрира смяната на доставчика
на следващия работен ден след изтичане на срока по ал. 1 или 2 и в срок до 3 работни дни от
регистрацията уведомява потребителя или новия
доставчик, настоящия доставчик, настоящия и
новия координатор на балансиращата група.
(6) В срок до 3 работни дни от получаване на
уведомлението по т. 5 потребителят или новият
доставчик, настоящият доставчик, настоящият и
новият координатор на балансиращата група могат мотивирано да възразят срещу регистрацията.
(7) В случай на постъпило възражение в
срок от 2 работни дни електроенергийният системен оператор или електроразпределителното
предприятие информира потребителя или новия
доставчик, настоящия доставчик, настоящия и
новия координатор на балансиращата група.
(8) Ако в срок от 3 работни дни потребителят
или новият доставчик не отстранят причината,
процесът по смяна на доставчика се прекратява.
При съгласие от настоящия доставчик и от настоящия координатор договорът на потребителя
с настоящия доставчик се продължава.
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(9) В случай че потребителят или новият
доставчик не отстранят причините за отказа и
няма съгласие от настоящия доставчик и координатор, електроразпределителното предприятие
преустановява снабдяването на този потребител.
(10) Смяната на доставчика влиза в сила
първия календарен ден на месеца.
(11) Към датата на влизане в сила на смяната
на доставчика собственикът на средствата за
търговско измерване определя консумираната
електрическа енергия по един от следните начини: извършва отчитане на средствата за търговско
измерване, определя количеството електрическа
енергия на база на прогнозно потребление или на
база на самоотчет от страна на потребителя – в
случаите на смяна на доставчик от потребители
със стандартизирани товарови профили.
(12) Собственикът на средствата за търговско
измерване изпраща данните по ал. 11 в сроковете
по чл. 79, ал. 3, 4 и 5 от правилата на настоящия
доставчик, новия доставчик, настоящия и новия
координатор на балансиращата група.
Чл. 94. (1) Смяната на доставчик влиза в
сила първия календарен ден на месеца, при отчитане на сроковете по чл. 92, ал. 2, т. 4, след
регистриране на смяната на доставчика от електроенергийния системен оператор, съответно от
електроразпределителното предприятие.
(2) В случаите на чл. 91, ал. 1, т. 4 и 5 смяната на доставчика се регистрира служебно от
електроенергийния системен оператор, съответно
електроразпределителното предприятие, в срок
3 работни дни от постъпване на информация
за невъзможността за доставка от настоящия
доставчик по чл. 97, ал. 2.
(3) Електроенергийният системен оператор
информира потребителя, настоящия доставчик,
преносното предприятие и доставчика от последна
инстанция за служебната регистрация по ал. 2.
(4) Електроразпределителното предприятие
информира потребителя, настоящия доставчик,
доставчика от последна инстанция и електроенергийния системен оператор за служебната
регистрация по ал. 2.
Раздел III
Ред за смяна на доставчика на електрическа
енергия при запазване на принадлежността към
балансиращата група
Чл. 95. (1) Страните, които участват в процеса
по смяна на доставчика на електрическа енергия
по смисъла на този раздел, са:
1. потребител;
2. бъдещ доставчик, с когото потребителят е
сключил договор за покупко-продажба на електрическа енергия;
3. настоящ доставчик на електрическа енергия
преди сключването на договора по т. 2;
4. електроенергийният системен оператор;
5. преносното предприятие или електрораз
пределителното предприятие за територията,
определена в издадената му лицензия.
(2) Потребителят изпраща искане за смяна
на доставчика според мрежата, към която е
присъединен, до електроенергийния системен
оператор и преносното предприятие, съответно
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електроразпределителното предприятие и координатора на балансиращата група, което следва
да съдържа следната минимална информация за
идентифициране на потребителя, който е страна
по действащия към момента на подаване на
искането договор за продажба на електрическа
енергия: наименование на физическото или юридическото лице, клиентски номер, адрес (кодов
номер) на обекта, идентификатор на точката на
измерване, удостоверение за липса на задължения
към настоящия доставчик.
(3) Електроенергийният системен оператор в
координация с преносното предприятие, съответно електроразпределителното предприятие,
разглеждат искането и предоставените документи съгласно ал. 2 в срок 7 работни дни от
постъпването им.
(4) Датата, от която смяната на доставчика
е в сила, е не по-рано от 15 работни дни от
датата на постъпване на искането по ал. 2, в
случай, че са изпълнени изискванията за смяна
на доставчика и потребителят няма задължения
към настоящия доставчик, електроенергийния
системен оператор, преносното предприятие, съответно електроразпределителното предприятие.
(5) Електроенергийният системен оператор
изпраща уведомление за смяна на доставчика до
преносното предприятие, потребителя, настоя
щия доставчик, бъдещия доставчик и координатора на балансиращата група.
(6) Електроразпределителното предприятие
изпраща уведомление за смяна на доставчика
до потребителя, настоящия доставчик, бъдещия
доставчик, координатора на балансиращата група.
Раздел IV
Доставчик от последна инстанция
Чл. 96. Доставчик от последна инстанция е
лице, на което е издадена лицензия съгласно
Закона за енергетиката и доставя електрическа
енергия в случаите, когато основният доставчик
по силата на договор за покупко-продажба не е
в състояние да продължи да извършва доставка
поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация,
отнемане на лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване на доставката на електрическа енергия.
Чл. 97. (1) Снабд яването с елек т рическа
енергия от доставчик от последна инстанция се
осъществява по реда на този член.
(2) Потребителят уведомява електроенергийния системен оператор и преносното предприятие,
съответно електроразпределителното предприятие, за наличието на обстоятелства, довели до или
водещи до временно и трайно преустановяване
на доставката на електрическа енергия, и датата,
от която доставката на електрическа енергия по
съществуващия договор е прекратена.
(3) Електроенергийният системен оператор,
съответно електроразпределителното предприятие, регистрира служебно смяната с доставчика
от последна инстанция съгласно издадената му
лицензия.
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(4) Цената, по която доставчик от последна
инстанция продава електрическа енергия на потребител, се регулира от комисията за енергийно
и водно регулиране по реда на Наредбата за
регулиране на цените на електрическата енергия.
(5) Преносното предприятие, съответно електроразпределителното предприятие, изпраща
измерените количества електрическа енергия на
доставчика от последна инстанция към датата на
начало на продажбата на електрическа енергия.
Г л а в а

д е в е т а

БАЛАНСИРАЩ ПАЗАР
Чл. 98. (1) Балансиращият пазар е централизиран и се организира от електроенергийния
системен оператор чрез дежурния диспечер на
електроенергийната система.
(2) В балансиращия пазар електроенергийният системен оператор купува и/или продава
електрическа енергия от/за търговските участници – доставчици на балансираща енергия
в националния балансиращ пазар и/или от/за
регионалния балансиращ пазар, с цел да балансира отклонението от планираните/договорените графици за производство и потребление на
електрическа енергия.
(3) Предложенията и сделките в балансиращия пазар се правят по отделни диспечирани
агрегати/товари.
(4) Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране може да налага ограничения за цената
на националния балансиращ пазар.
(5) Електроенергийният системен оператор
има право да прилага „служебни цени“ на балансираща енергия в случаите, посочени в тези
правила.
(6) Ба лансиращи ят пазар не може да се
използва за затваряне на открити позиции по
търговски сделки.
Раздел I
Правила за балансиращия пазар.
Основни положения
Чл. 99. Правилата за балансиращия пазар
регламентират условията за продажба и покупка
на балансираща енергия с цел да се гарантира
сигурност и устойчивост на националната електроенергийна система.
Чл. 100. На балансиращия пазар се търгува
балансираща енергия, която включва:
1. отдадената енергия вследствие участие в
регулиране (първично и вторично), зададена чрез
турбинните рeгулатори на агрегатите или централния регулатор на ЕЕС, интегрално за часа;
2. балансиране чрез корекция на работната
точка на агрегатите (третичен резерв), зададена
от дежурния диспечер на електроенергийния
системен оператор, интегрално за часа;
3. отдадена енергия вследствие на активирани
блокове от студен резерв, интегрално за часа;
4. балансиране чрез промяна на състоянието
(включване, изключване) на агрегатите, зададена
от дежурния диспечер на електроенергийния
системен оператор, интегрално за часа;
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5. балансиране чрез промяна на товара на
потребители по диспечерско разпореждане;
6. енергия, закупена/продадена от/на съседни енергийни системи и енергия като аварийна
помощ.
Чл. 101. (1) След представянето на графиците за производство, графиците за потребление,
графиците за обмен и предложенията за регулиране съгласно Правилата за управление на
електроенергийната система и тези правила
електроенергийният системен оператор оценява
наличните резерви за вторично и третично регулиране за постигане на сигурна и устойчива
работа на системата.
(2) Когато няма достатъчни разполагаеми
резерви или балансираща енергия, електроенергийният системен оператор трябва да действа
съгласно Правилата за управление на електроенергийната система.
Чл. 102. (1) Електроенергийният системен
оператор е отговорен за регистрирането на участниците на балансиращия пазар, за събирането,
проверката и валидирането на предложенията,
за пресмятането на необходимите количества
балансираща енергия за деня на доставка, както и за уреждане на взаимните задължения по
сделки, касаещи балансиращия пазар.
(2) Валидираните предложения се предоставят
на дежурния диспечер на електроенергийния
системен оператор, който активира изцяло или
частично предложенията съобразно условията
в реално време.
Чл. 103. (1) Сделка на балансиращия пазар
се счита сключена в момента на частичното или
цялостното активиране на предложението на
търговски участник, извършено от дежурния диспечер на електроенергийния системен оператор.
(2) Когато сключената сделка на балансиращия
пазар може да застраши оперативната сигурност
и устойчивост на националната електроенергийна
система, дежурният диспечер има право да деактивира предложението на търговския участник.
Чл. 104. (1) Електроенергийният системен
оператор е страна по договора с всеки участник
на балансиращия пазар – доставчик на балансираща енергия, за всички сделки, сключени на
балансиращия пазар.
(2) Сключената сделка на балансиращия пазар
установява задълженията на съответния доставчик на балансиращия пазар да доставя или купува енергия на/от електроенергийния системен
оператор според спецификата на предложението
и разпореждането, издадено от диспечера на
електроенергийния системен оператор.
(3) Сключените сделки с доставчиците на балансираща енергия, които участват във вторично
регулиране или в регулирането на системата
чрез активиране на блокове от студен резерв,
се уреждат съгласно условията на договорите с
електроенергийния системен оператор.
(4) Сделката се отнася за съответния период
на диспечиране.
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Чл. 105. (1) Задълженията за плащане от електроенергийния системен оператор към търговските участници – доставчици на балансираща
енергия, по сключените сделки на балансиращия
пазар се основават на:
1. по-малкото от двете числа за разпореденото от диспечера или реа лно/ефек тивно
предоставеното от доставчика количество на
балансиращия пазар;
2. цената на съответното предложение за
регулиране нагоре.
(2) Задълженията за плащане от участниците
към електроенергийния системен оператор по
сключените сделки на балансиращия пазар се
основават на:
1. по-голямото от двете числа за разпореденото
от диспечера или реално/ефективно закупеното
от доставчика количество от балансиращия пазар;
2. цената на съответното предложение за
регулиране надолу.
Чл. 106. ПАВЕЦ се разглеждат като диспечиран товар, когато агрегатът е в помпен режим.
Чл. 107. (1) Балансиращата енергия, търгувана
на балансиращия пазар в деня на доставката, се
получава физически във:
1. точката на присъединяване, където диспечираният агрегат или диспечираният товар са
свързани към националната електропреносна
мрежа;
2. момента след издадено диспечерско разпореждане, който момент се договаря съобразно
техническите характеристики.
(2) Балансиращата енергия, търгувана на балансиращия пазар в деня на доставката от всеки
доставчик на балансираща енергия, се определя
от електроенергийния системен оператор за всеки
период на диспечиране.
Чл. 108. (1) В сътрудничество с други оператори на преносни системи или доставчици на
балансиращи услуги от други зони на регулиране
електроенергийният системен оператор може
да договори процедури за взаимно използване
на предлагани услуги на балансиращия пазар
или да ползва подобни механизми, действащи
в другите страни.
(2) Процедурите по ал. 1 трябва да са одобрени от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране.
Раздел II
Доставчици на балансиращия пазар
Чл. 109. (1) Лицензираните участници, опериращи диспечирани агрегати, са задължени
да станат доставчици на балансиращия пазар.
(2) Потребители с диспечеруеми товари могат
да станат доставчици на балансиращия пазар.
Чл. 110. Участниците на балансиращия пазар
трябва да бъдат определени като доставчици на
балансираща енергия от вторично и/или третично регулиране в съответствие с Правилата
за управление на електроенергийната система
и тези правила за търговия.
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Чл. 111. (1) Лицензиран участник, който има
задължение да стане доставчик на балансиращия
пазар в съответствие с чл. 109, трябва да представи писмено заявление до електроенергийния
системен оператор съгласно утвърден образец.
(2) Към заявлението, подписано от упълномощен представител на лицензирания участник, се прилага цялата съответна техническа
информация.
(3) Процедурата за предоставяне, проверка и
приемане на заявлението по ал. 1 се определя от
електроенергийния системен оператор.
(4) Електроенергийният системен оператор
е длъжен да направи достъпна до всички заинтересувани участници информацията по ал. 3.
Чл. 112. (1) Електроенергийният системен
оператор изготвя и предоставя договор за участие
на балансиращия пазар с доставчик на балансираща енергия по чл. 11, ал. 1, т. 7, който трябва
да включва взаимните права и отговорности на
електроенергийния системен оператор и всеки
доставчик на балансиращия пазар.
(2) Общите условия за участие на балансиращия пазар са достъпни до всички заинтересовани страни.
Чл. 113. (1) Доставчик на балансираща енергия може да се оттегли от този пазар по свое
желание, писмено за явено от у пълномощен
представител на този доставчик, само в случай,
когато съответният доставчик няма повече да
оперира диспечирания агрегат.
(2) Заявлението по ал. 1 трябва да бъде изпратено най-малко един месец преди датата, на
която регистрацията на доставчика трябва да
бъде прекратена.
(3) След получаване на заявление по ал. 2
електроенергийният системен оператор трябва незабавно да информира координатора на
балансиращата група, към която принадлежи
съответният доставчик.
Чл. 114. (1) Електроенергийният системен
оператор може да прекрати регистрацията на
доставчик на балансираща енергия във всеки
един от следните случаи:
1. ако от определен момент нататък доставчикът не може да удовлетвори едно или повече
от необходимите условия за регистрация като
доставчик на балансираща енергия;
2. ако доставчикът на балансиращия пазар
не спазва условията на договора за участие на
балансиращия пазар;
3. ако доставчикът на балансиращия пазар
повторно наруши правилата, прилагани на балансиращия пазар, или правилата за уреждане
на взаимните задължения.
(2) Регистрацията на доставчик на балансиращия пазар се счита за прекратена от момента
на отнемане лицензията за производство на
съответния доставчик от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране.
Чл. 115. (1) Ако доставчик на балансиращия
пазар се оттегли от този пазар в съответствие
с условията на чл. 113 или регистрирането му
е прекратено от електроенергийния системен
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оператор в съответствие с условията на чл. 114,
за дните до прекратяване на регистрацията се
прилагат условията на чл. 181 и 182.
(2) Доставчикът на балансиращия пазар урежда всички свои задължения с електроенергийния
системен оператор до датата на прекратяване на
регистрацията
(3) Електроенергийният системен оператор
информира координатора на балансиращата група
за промяната в регистъра по чл. 116.
Раздел III
Регистър на доставчиците на балансиращия пазар
Чл. 116. (1) Електроенергийният системен
оператор създава и поддържа регистър на доставчиците на балансиращия пазар.
(2) Доставчиците на балансиращия пазар,
изпълнили изискванията на чл. 111, се вписват
в регистъра на доставчиците на балансиращия
пазар.
Чл. 117. Регистрирането на нов доставчик на
балансиращия пазар и вписването му в регистъра по чл. 116 се извършва на датата, на която
договорът за участие на балансиращия пазар с
доставчик на балансираща енергия влезе в сила.
Чл. 118. Регистърът на доставчиците на балансиращия пазар трябва да включва най-малко
следната информация за всеки доставчик на
балансиращия пазар:
1. пълното име, официален адрес и информация за контакт с участник, регистриран като
доставчик на балансиращия пазар;
2. номера и датата на договора за участие на
балансиращия пазар на доставчика на балансираща енергия;
3. идентификационен номер на доставчика
на балансиращия пазар;
4. имената и информацията за контакти с
всички лица, упълномощени да действат от
името на лицензирания доставчик;
5. името и идентификационния номер на координатора на балансиращата група за съответния
доставчик на балансиращия пазар;
6. списък с всички диспечирани агрегати и
диспечирани товари, оперирани от съответния
доставчик на балансиращия пазар;
7. номер на лицензията, ако такава се изисква
за съответния участник;
8. БУЛСТАТ на доставчика на балансиращия
пазар.
Чл. 119. (1) Всеки доставчик на балансиращия
пазар има право да проверява информацията от
регистъра на доставчиците на балансиращия
пазар, свързана с него, и да изисква промяна на
всяко забелязано несъответствие.
(2) Информацията от регистъра на доставчиците на балансиращия пазар е общодостъпна.
Раздел IV
Централизиран пазар на допълнителни услуги
Чл. 120. (1) Гарантирането на достатъчно
количество разполагаеми допълнителни услуги
за електроенергийния системен оператор и за
операторите на разпределителните предприятия
се извършва чрез недискриминационни пазарни
механизми – търгове и/или двустранни договори.
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(2) Балансиращата енергия вследствие от регулирането/балансирането на електроенергийната
система се закупува единствено от електроенергийния системен оператор.
(3) Останалите допълнителни услуги, включително пълноценното участие в регулирането на
електроенергийната система и разполагаемостта
за допълнителни услуги и студен резерв, задължително се предоставят от ползвателите на мрежата
в съответствие с Правилата за управление на
електроенергийната система, като възстановяването на разходите за тях на електроенергийния
системен оператор се извършва чрез цената за
услугата достъп до електропреносната мрежа.
(4) В договорите за достъп и допълнителни
услуги между eлектроенергийния системен оператор и ползвателите на мрежата се уточняват
обемът и цената на тези услуги.
(5) В случай че обемът и цената по посочените в ал. 4 допълнителни услуги не могат да
се договорят, то страните по тези договори се
обръщат към Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране за служебното им определяне.
Чл. 121. (1) Електрическата енергия, необходима за покриване на технологичните разходи
в електропреносната мрежа, се доставя чрез
графици за доставка от производители, ползватели на преносната мрежа, и се закупува от
преносното предприятие.
(2) Електрическата енергия, необходима за
покриване на технологичните разходи в електроразпределителна мрежа, се доставя чрез
графици за доставка от обществения доставчик
и се закупува от разпределителното предприятие.
(3) Разликата меж ду електроенергията за
действителните технологични разходи в мрежата и графика за доставката им се покрива от
балансиращия пазар.
Раздел V
Компенсиране на неумишлените извънпланови
обмени
Чл. 122. (1) Електроенергийният системен
оператор получава и проверява информация
от координационните центрове на ENTSO-E за
количеството електрическа енергия и графика
за компенсиране на нежелани отклонения от
плана за обмени.
(2) Електроенергийният системен оператор
договаря доставка на електрическа енергия за
компенсиране на тези нежелани отклонения от
плана за обмени.
(3) Графикът за компенсиране на нежелани
отклонения от плана за обмени се отнася към
специалната балансираща група на електроенергийния системен оператор.
Раздел VI
Закупуване на първичен и студен резерв
Чл. 123. (1) Електроенергийният системен
оператор осигурява резерв за първично регулиране на принципа на централизирано закупуване
с договори между електроенергийния системен
оператор и доставчиците на този резерв.
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(2) Електроенергийният системен оператор
осигурява студен резерв на принципа на централизирано закупуване с договори между електроенергийния системен оператор и доставчиците
на този резерв.
(3) Всичк и съществу ващи производители
към датата на влизане в сила на тези правила
за търговия, чиито агрегати имат техническа
възможност да предоставят резерв за първично
регулиране, са задължени да предлагат на електроенергийния системен оператор този резерв.
(4) Електроенергийният системен оператор
заплаща на производителите по ал. 1 по договорена в двустранен договор цена за услугата
пълноценно участие в първично регулиране за
определения диапазон за първично регулиране.
Чл. 124. Всички бъдещи производители, чиито
агрегати към датата на влизане в сила на тези
правила за търговия не са присъединени към
електроенергийната система и чиято единична
инсталирана мощност на агрегат ще надвишава
10 MVА за хидроагрегати и 200 MVА за турбоагрегати, са длъжни да предлагат „първично
регулиране“ на електроенергийния системен
оператор.
Раздел VII
Закупуване на вторичен резерв
Чл. 125. (1) Всички съществуващи производители към датата на влизане в сила на тези
правила за търговия, чиито агрегати имат техническа възможност да предоставят резерв за
вторично регулиране, са задължени да предлагат
този резерв на електроенергийния системен оператор при договорени цени за разполагаемост,
пълноценно участие и регулираща енергия.
(2) Електроенергийният системен оператор
сключва преки двустранни договори с производителите по ал. 1 за предоставяне на резерв за
вторично регулиране.
(3) Определянето на агрегатите, участващи
във вторично регулиране, се извършва от електроенергийния системен оператор.
(4) Електроенергийният системен оператор
договаря с производителите задължително предоставения диапазон от брутната разполагаема
мощност за втори чно рег ули ране в размер
минимум 50% от наличния резерв за вторично
регулиране на производителя.
(5) Електроенергийният системен оператор
заплаща на производителите по ал. 1 по договорена в двустранен договор цена количеството
предоставен резерв за вторично регулиране.
(6) Електроенергийният системен оператор
заплаща на производителите по ал. 1 по договорена в двустранен договор цена за услугата
пълноценно участие във вторично регулиране за
целия диапазон за вторично регулиране, когато
съответният производител е включен в системата за автоматично регулиране на честотата и
обменните мощности (САРЧМ).
(7) ДКЕВР може да налага ограничения на
цените по чл. 125.
Чл. 126. Необходимият резерв за вторично
регулиране се определя от електроенергийния
системен оператор.
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Чл. 127. Производители, които имат сключени
преки двустранни договори с електроенергийния
системен оператор за предоставяне на резерв
за вторично регулиране, нямат право за един
и същи период на сетълмент да предоставят
и предложения за регулиране нагоре и надолу
за тези агрегати, които предоставят резерв за
вторично регулиране.
Раздел VIII
Закупуване на балансираща енергия от третичен резерв
Чл. 128. (1) Електроенергийният системен
оператор закупува балансираща енергия от третичен резерв нагоре при необходимост от възстановяване на резервите за вторично регулиране.
(2) Електроенергийният системен оператор
продава балансираща енергия от третичен резерв
надолу при необходимост от възстановяване на
резервите за вторично регулиране.
Чл. 129. (1) Източници на балансираща енергия от третично регулиране са:
1. диспечируеми обекти на производители,
които не участват в предоставянето на първичен
и вторичен резерв;
2. диспечируеми обекти на потребители на
електрическа енергия.
(2) ПАВЕЦ се разглеждат като диспечиран
товар, когато агрегатът е в помпен режим.
Раздел IX
Предложения за балансираща енергия от третично регулиране
Чл. 130. Предложенията за балансиране декларират възможността на даден участник да се
отклони от графика за производство/потребление срещу съответна цена за увеличаване или
намаляване на производството/потреблението,
ако това бъде зададено от дежурния диспечер.
Чл. 131. (1) Предложения за балансиране
надолу, подавани от производители, са за намаляване на производството.
(2) Активирането на предложения за регулиране надолу по ал. 1 от дежурния диспечер има
за цел да намали изходната активна мощност на
съответния обект спрямо обявеното в графика
за производство ниво.
Чл. 132. (1) Предложения за балансиране надолу, подавани от потребители, са за увеличаване
на потреблението.
(2) Активирането на предложения за балансиране надолу по ал. 1 от дежурния диспечер има
за цел да увеличи потреблението на електрическа
енергия на съответния обект спрямо заявеното
в графика за потребление.
Чл. 133. (1) Предложенията за балансиране
нагоре, подавани от производители, са за увеличаване на производството.
(2) Активирането на предложения за балансиране нагоре по ал. 1 от дежурния диспечер има
за цел да увеличи изходната активна мощност на
съответния обект спрямо обявеното в графика
за производство ниво.
Чл. 134. (1) Предложенията за балансиране
нагоре, подавани от потребители, са за намаляване на потреблението.
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(2) Активирането на предложения за балансиране нагоре по ал. 1 от дежурния диспечер има
за цел да намали потреблението на електрическа
енергия на съответния обект спрямо заявеното
в графика за потребление.
Раздел X
Приоритетен списък на източниците на балансираща енергия
Чл. 135. (1) Електроенергийният системен
оператор изготвя приоритетен списък и активира източниците на балансираща енергия
според този списък, отчитайки технологичните
критерии, свързани със сигурността на снабдяването и устойчивата и безаварийна работа на
електроенергийната система, съгласно правилата
по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.
(2) Приоритетният списък съдържа предложения за балансиране, подадени от търговските
участници, регистрирани по чл. 117.
(3) Подреждането на източниците на балансираща енергия при съставяне на приоритетен
списък за компенсиране на недостига на генераторна мощност в електроенергийната система се извършва по възходящ ред на цената на
доставяната от тях енергия.
(4) Подреждането на източниците на балансираща енергия при съставяне на приоритетен
списък за компенсиране на излишъка на генераторна мощност в електроенергийната система се извършва по низходящ ред на цената на
предложената от тях енергия.
(5) При постъпване на предложения с еднакви
цени приоритет имат предложенията, постъпили
по-рано.
Раздел XI
Динамични параметри
Чл. 136. Търговските участници, които подават предложения на балансиращия пазар, са
длъжни да предоставят на оператора динамични
параметри, представляващи съвкупност от данни
и характеристики на отделните диспечируеми
обекти на т ърговските у частници, свързани
с възможността им за промяна на изходната
мощност.
Чл. 137. (1) Динамичните параметри се подават
от търговските участници в обобщена форма по
образец, утвърден от електроенергийния системен оператор.
(2) При промяна на динамичните параметри
търговските участници информират своевременно електроенергийния системен оператор.
(3) Търговските участници изпращат информацията по ал. 1 на електроенергийния системен
оператор по електронна поща, факс или чрез
други одобрени средства.
Чл. 138. Динамичните параметри включват
най-малко следната информация:
1. скорост на увеличаване на мощността,
MW/min;
2. скорост на намаляване на мощността,
MW/min;
3. максимално възможно количество за доставка, MWh – само за ВЕЦ и ПАВЕЦ;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

4. период за доставка на количеството по т. 3,
в часове и минути – само за ВЕЦ и ПАВЕЦ;
5. време за активиране на предложението
надолу за балансиране, min;
6. време за активиране на предложението
нагоре за балансиране, min;
7. време за изпълнение на инструкция за
промяна на мощността, подадена от дежурния
диспечер, от момента на получаването до момента на начало на промяната, min;
8. минимална стъпка за промяна на мощността, MW.
Раздел XII
Форма на представяне и регистриране на предложения за балансиране
Чл. 139. (1) Търговските участници, регистрирани по чл. 104, подават предложения за балансиране нагоре и предложения за балансиране
надолу за отклонението от нивата на графиците
за производство/потребление за всеки отделен
диспечируем обект във форма, определена от
електроенергийния системен оператор.
(2) Предложенията за намаляване на производството и за увеличаване на потреблението
съдържат отклонението на активната мощност
от нивото на заявената в графика за производство/потребление, периодите на диспечиране и
цената на предложението.
(3) Предложенията за увеличаване на производството и за намаляване на потреблението
съдържат отклонението на активната мощност
от нивото на заявената в графика за производство/потребление, периодите на диспечиране и
цената на предложението.
(4) Предложенията за балансиране нагоре и
предложенията за балансиране надолу се подават от търговските участници – доставчици
на балансираща енергия, в деня, предхождащ
доставката, и се отнасят за отделните периоди
на диспечиране в деня на доставката.
Чл. 140. (1) Продължителността на дадено
предложение е равна на 15 минути, като доставчикът е длъжен да подава предложения за
най-малко дванадесет последователни периода
на диспечиране (блок).
(2) Началният и крайният момент на всяко
предложение съвпадат с четвърт час.
Чл. 141. (1) Стъпката на предложението, подадено за диспечируем обект на производител
или потребител, трябва да е най-малко 10 MW.
(2) Доставчикът може да подава предложения
за балансиране нагоре или надолу само в рамките
на работния диапазон на диспечируемия обект.
Чл. 142. (1) Доставчик на балансиращия пазар
може да подаде за всеки свой диспечируем обект
по едно предложение за балансиране нагоре и
по едно предложение за балансиране надолу за
един блок от дванадесет пeриода на диспечиране.
(2) Всеки блок от дванадесет периода на
диспечиране започва на кръгъл час.
(3) Цената на предложението за балансиране
е в сила за целия блок.

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

Чл. 143. (1) Регистрирането на предложения
за балансиране има силата на сключване на договор под условие в полза на електроенергийния
системен оператор.
(2) Цените и количествата на влязъл в сила
договор по ал. 1 се определят, както следва:
1. производител продава на електроенергийния
системен оператор произведеното по нареждане на дежурния диспечер количество енергия
на цената на активираното му предложение за
балансиране нагоре;
2. производител купува от електроенергийния
системен оператор непроизведеното по нареждане на дежурния диспечер количество енергия
на цената на активираното му предложение за
балансиране надолу;
3. потребител продава на електроенергийния
системен оператор непотребеното по нареждане на дежурния диспечер количество енергия
на цената на активираното му предложение за
балансиране нагоре;
4. потребител купува от електроенергийния
системен оператор потребеното по нареждане
на дежурния диспечер количество енергия на
цената на активираното му предложение за
балансиране надолу.
(3) Регистрираните предложения за балансиране не могат да бъдат оттегляни.
Раздел XIII
Активиране на предложения за балансиране
Чл. 144. (1) Дежурният диспечер активира
предложения за балансиране, за да поддържа
необходимия резерв за вторично регулиране и/
или баланса на мощностите в ЕЕС.
(2) Дежурният диспечер може да активира
съвместно предложения за балансиране нагоре
или надолу с цел да подготви генериращите
мощност и за осиг у ряване на допълни телен
въртящ резерв или за да преодолее възникнали
ограничения в системата.
(3) При активирането на предложения за
балансиране дежурният диспечер може да променя работната мощност на съответен обект в
рамките на тези предложения.
Чл. 145. (1) Предложението за балансиране се
активира по телефона или чрез други средства
за комуникация, одобрени от електроенергийния
системен оператор.
(2) Оперативното активиране на предложение
за балансиране и последвалите инструкции в
рамките на тяхната продължителност се документират в регистрационна таблица, съдържаща
инструктирано отклонение от графика за производство/потребление и момента на подаване
на инструкцията.
(3) Регистрираните инструкции се използват
в процеса на сетълмент на доставчика на балансиращия пазар по реда на глава десета.
Чл. 146. Дежурният диспечер активира предложение според:
1. динамичните параметри на съответния
обект и конкретните условия в електроенергийната система;
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2. реда на подреждане на предложението в
приоритетния списък на източниците на балансираща енергия.
Чл. 147. Когато доставчик на балансиращия
пазар има активирано предложение за балансиране и в края на периода на диспечиране е представил предложение за балансиране за периода,
следващ текущия период на диспечиране, но не
е получил инструкция от дежурния диспечер за
деактивиране на предложението му, се счита, че
дежурният диспечер е активирал предложението
му и за следващия период.
Чл. 148. Доставчици на балансиращия пазар,
подаващи предложения за балансиране за съответен ден на доставка, следва да ги подадат в
деня, предхождащ деня на доставка, при спазване
на график за обмен на информация, разработен
и публикуван от електроенергийния системен
оператор.
Раздел XIV
Нетни количества енергия от активиран вторичен резерв
Чл. 149. (1) Договорените количества електрическа енергия, посочени в графици за обмен,
се записват във формулите за сетълмент на
съответния координатир на балансираща група
със знак „–“, когато той е продавач по договора,
и със знак „+“, когато е купувач.
(2) Измерените количества енергия се записват във формулите за сетълмент на съответния
координатор на балансираща група със знак „–“,
когато имат посока от преносната/разпределителната мрежа към балансиращата група, и със
знак „+“, когато са с обратна посока.
Чл. 150. Сумарното количество регулираща
енергия (КЕАВР), с което производител k действително е увеличил/намалил производството си
от обект l за период на сетълмент s, се определя
по формулата:
КЕАВР = КЕД + КЕИ ,
където:

skl

skl

skl

КЕД skl е количеството енергия според регистрирания график за доставка на обект/агрегат l
на търговски участник k за период на сетълмент
s, заявено по реда на глава шеста;
КЕИ skl – измереното количество енергия
на обект/агрегат l на търговски участник k за
период на сетълмент s:
1. к о г а т о КЕАВР > 0 , с е о з н ач а в а с
+
КЕАВР skl
;

2. когат о
−
skl

КЕАВР ;
3. ког ат о
КЕАВР 0jsl .

skl

КЕАВР skl < 0 , с е о з н ач а в а с

КЕАВР skl = 0 ,

с е о зн ач а в а с

Раздел XV
Нетни количества енергия от активирани предложения за балансиране
Чл. 151. (1) Количеството енергия от разпоредени предложения за регулиране КЕРНjkl за период
на диспечиране j се определя по формулата:
КЕРН jkl = КЕРП jkl + КЕРЗ jkl ,
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където:
КЕРПjkl е количеството енергия от разпоредено предложение нагоре, с което търговски
участник k трябва да увеличи производството
си или да намали потреблението си от обект/
агрегата l за период на диспечиране j вследствие
на разпореждане на дежурния диспечер за активиране на предложение за балансиране нагоре
за същия период;
КЕРЗjkl – количеството енергия от разпоредено предложение надолу, с което търговски
участник k трябва да намали производството
си или да увеличи потреблението си от обект/
агрегата l за период на диспечиране j вследствие
на разпореждане на дежурния диспечер за активиране на предложение за балансиране надолу
за същия период.
(2) Количествата енергия от разпоредени
предложения за балансиране нагоре и предложения за балансиране надолу, участващи във
формулите по ал. 1, се определят на база на записаните диспечерски разпореждания и графика
за производство/потребление.
(3) Времето за активиране на предложения за
балансиране нагоре или надолу е не по-малко
от 15 минути преди започване на съответния
период на диспечиране.
(4) Времето за деактивиране на предложения
за балансиране нагоре или надолу е не по-малко
от 15 минути преди завършване на съответния
период на диспечиране.
(5) Сумарното количество енергия от разпоредени предложения за регулиране КЕРНskl за
период на сетълмент s се определя по формулата:
4

КЕРН skl = ∑ КЕРН jkl
j =1

.

Чл. 152. (1) Количеството енергия от активирани предложения нагоре КЕАП, с което
търговски участник k действително е увеличил
производството си или е намалил потреблението
си от обект/агрегат l за период на сетълмент s
вследствие на активирани предложения за балансиране нагоре, се определя по формулата:

КЕАП skl = min [КЕРП skl ; (КЕД skl + КЕИ skl − КЕРЗ s kl )],
където:
4

КЕРП skl = ∑ КЕРП jkl

е количеството енерj=1
гия от разпоредено предложение нагоре, с което
търговски участник k трябва да увеличи производството си или да намали потреблението си
от обект/агрегата l за период на сетълмент s
вследствие на разпореждане на дежурния диспечер
за активиране на предложение за балансиране
нагоре за същия период;
4

КЕРЗskl = ∑ КЕРЗ jkl

е количеството енергия
j =1
от разпоредено предложение надолу, с което
търговски участник k трябва да намали производството си или да увеличи потреблението
си от обект/агрегата l за период на сетълмент s
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вследствие на разпореждане на дежурния диспечер
за активиране на предложение за балансиране
надолу за същия период.
(2) Ког ат о КЕАП skl > 0 , с е о зн ач а ва с
+
КЕАП skl
.

(3) Сумарното количество енергия, което търговски участник k действително е доставил за
период на сетълмент s вследствие на активирани
предложения за балансиране нагоре от всичките
му обекти/агрегати m, се определя по формулата:
m

+
КЕАП sk+ = ∑ КЕАП skl
.
l =1

Чл. 153. (1) Количеството енергия КЕАЗ, с което търговски участник k действително е намалил
производството си или е увеличил потреблението
си за период на сетълмент s вследствие на активирани предложения за балансиране надолу,
се определя по формулата:
КЕАЗ skl = max [КЕРЗ skl ; (КЕД skl + КЕИ skl − КЕРП skl )].
− .
(2) Когато КЕАЗ s kl < 0 , се означава с КЕАЗ skl
(3) Сумарното количество енергия, с което
даден търговски участник k действително е намалил производството си или е увеличил потреблението си за период на сетълмент s вследствие на
активирани предложения за балансиране надолу
от всичките му обекти/агрегати m, се определя
по формулата:
m

−
КЕАЗ sk− = ∑ КЕАЗskl
.
l =1

Чл. 154. (1) Операторът извършва контрол върху изпълнението на диспечерските разпореждания
за активиране на предложения за балансиране
нагоре и предложения за балансиране надолу,
като определя коефициента на неизпълнение на
диспечерска инструкция (K Д) за всяко предложение за балансиране, подадено от търговски
участник k, за период на диспечиране j, в който
има активирани предложения за балансиране:

К Дkl =

+
− КЕАЗ −jkl
КЕРН jkl − КЕАП jkl

КЕРН jkl

100,% .

(2) Операторът има право да наложи забрана
за участие с предложения за балансиране на балансиращия пазар на търговски участник, който:
1. в рамките на 24 часа има 12 и повече периода на диспечиране, за които коефициентът
на неизпълнение на диспечерско разпореждане
(K Д) е по-голям от 30%;
2. в рамките на 168 часа има 20 и повече
периода на диспечиране, за които коефициентът
на неизпълнение на диспечерско разпореждане
(K Д) е по-голям от 30%.
(3) В срок 3 работни дни след като е известен
от оператора за неспазването на изискванията
по ал. 1, съответният търговски участник трябва
да уведоми писмено оператора за причините за
нарушението и да посочи евентуални мерки за
отстраняването им.
(4) Забраната за участие с предложения за
балансиране на балансиращия пазар е в сила
до отстраняване на причините, посочени в уве-
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домлението по ал. 3, като при непредоставяне
на информация по ал. 3 в указания срок или
повторно нарушение операторът има право да
наложи забрана за подаване на предложения за
балансиране за период 6 месеца.
Раздел XVI
Цени на балансираща енергия
Чл. 155. (1) Цената на балансираща енергия
за недостиг (ЦЕНs) за период на сетълмент s се
определя като отношение на всички разходи на
eлектроенергийния системен оператор за закупуване на балансираща енергия спрямо отрицателните нетни небаланси на всички координатори
на балансиращи групи за период на сетълмент
s по формулата:
n

ЦЕН

s

=

∑ КЕАСР
k =1

p

sk

ЦСР + ∑ КЕАВР
k= 1

+
sk

r

ЦЕВР + ∑

m

∑ КЕАП

k =1 l =1
z

+
s kl

∑ КЕНН

ЦЕП s kl + КЕНН

−
sb

− КЕНН

−*
sb

+*
s

ЦЕ сл + КЕВн s ЦЕВн s + КЕАВП s ЦEМ

s

к р,

b=1

където:
КЕАСРsk е количеството енергия от активиран студен резерв от участник k за период на
сетълмент s, МWh;
ЦСР е цената за енергия и разполагаемост от
активиран студен резерв на съответния участник
k, лв./МWh;
n е броят на всички участници, които са
предоставили на балансиращия пазар енергия от
активиран студен резерв в период на сетълмент s;
КЕАВР sk+ е количеството енергия от активиран вторичен резерв, с което производител k
действително е увеличил производството си за
период на сетълмент s, МWh;
ЦЕВР е цената за енергия от активиран вторичен резерв на съответния участник k, лв./МWh;
p е броят на всички участници, които са
предоставили на балансиращия пазар енергия
от активиран вторичен резерв в период на сетълмент s;
ЦЕПskl е цената на енергия от предложение
за балансиране за обект/агрегат l на търговски
участник k за период на сетълмент s, лв./МWh;
r е броят на всички търговски участници,
които са предоставили енергия от активирани
предложения за балансиране за период на сетълмент s;
КЕНН sb− е количеството енергия от енергиен
недостиг на координатор на балансираща група
b за период на сетълмент s, МWh;
z е броят на всички координатори на балансиращи групи, които имат енергиен недостиг за
период на сетълмент s;
КЕНН s+ * е разликата между цялото количество продадена балансираща енергия надолу
и положителните нетни небаланси на всички
координатори на балансиращи групи;
ЦЕсл е служебна цена, по която електроенергийният системен оператор продава КЕНН s+* , лв./МWh;
КЕВн s е количеството енергия, закупена от
съседни контролни зони за период на сетълмент
s, МWh;
ЦЕВн s е цена, по която електроенергийният
системен оператор закупува енергия от съседни
контролни зони за период на сетълмент s, лв./МWh;
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КЕАВПs е количеството енергия, доставена от
аварийна помощ от съседни контролни зони за
период на сетълмент s, МWh;
ЦЕМs е най-високата цена на енергия, която
електроенергийният системен оператор закупува
за период на сетълмент s, лв./МWh;
k p е коефициент, отразяващ разходите на
eлектроенергийния системен оператор за администриране на пазара на балансираща енергия.
(2) В случаите, когато:
n

∑ КЕАСР

sk

k =1

p

r

m

z

+
+ ∑ КЕАВРsk+ + ∑∑ КЕАПskl
+ КЕВнs + КЕАВП s < ∑ КЕНН s−b
k =1

k =1 l =1

b =1

,

eлектроенергийният системен оператор определя:
p

r

q

m

−
КЕНН s+* = ∑ КЕАВР sk− + ∑∑ КЕАЗskl
+ КЕИзs + ∑ КЕНН sb+ .
k =1

k =1 l =1

b =1

(3) Електроенергийният системен оператор
+*

закупува КЕНН s по „служебна цена“.
(4) Служебната цена се определя като средноаритметична стойност между най-високата цена
за недостиг и най-ниската цена за излишък за
предишен календарен месец:
max ЦЕН + min ЦЕИ .
ЦЕ сл =
2
Чл. 156. (1) Цената на балансираща енергия
за излишък (ЦЕИs) за период на сетълмент s се
определя като отношение на всички приходи на
eлектроенергийния системен оператор от продадена балансираща енергия спрямо положителните нетни небаланси на всички координатори
на балансиращи групи за период на сетълмент
s по формулата:
p

ЦЕИs =

r

m

−
КЕАЗskl
ЦЕЗskl + КЕНН sk−* ЦЕсл + КЕИзs ЦЕИз s
∑=1 КЕАВРs −k ЦЕВР + ∑∑
= 1 =1
k

k

l

q

КЕНН sb − КЕНН s
∑
b=1
+

+*

1,
кр

където:

КЕАВР sk− е количеството енергия от акти-

виран вторичен резерв, с което производител k
действително е намалил производството си за
период на сетълмент s, МWh;
ЦЕВР е цената за енергия от активиран вторичен резерв на съответния участник k, лв./МWh;
p е броят на всички участници, които са
непроизвели енергия от активиран вторичен
резерв и която закупуват от балансиращия пазар
в период на сетълмент s;
ЦЕЗskl е цената на енергия от предложение
надолу за балансиране за обект/агрегат l на
търговски участник k за период на сетълмент
s, лв./МWh;
r е броят на всички търговски участници,
които са консу мирали/непроизвели енерги я
от активирани заявки за балансиране и която
закупуват от балансиращия пазар за период на
сетълмент s;

КЕНН sb+ е количеството енергия от енергиен

излишък на координатор на балансираща група
b за период на сетълмент s, МWh;
q е броят на всички координатори на балансиращи групи, които имат енергиен излишък за
период на сетълмент s;
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КЕНН s− * е разликата между цялото коли-

чество закупена балансираща енергия нагоре
и отрицателните нетни небаланси на всички
координатори на балансиращи групи;
ЦЕсл е служебна цена, по която електроенергийният системен оператор закупува КЕНН s− * ;
КЕИзs е количеството енергия, продадена на
съседни контролни зони за период на сетълмент
s, МWh;
ЦЕИзs е цена, по която електроенергийният
системен оператор продава енергия на съседни
контролни зони за период на сетълмент s.
(2) В случаите, когато:
p

∑ КЕАВР
k =1

−
jk

+

r

m

∑ ∑ КЕАЗ

−
jkl

k =1 l =1

+ КЕИз

s

≤

q

∑ КЕНН
b =1

+
sb

,

електроенергийният системен оператор определя:
n

p

k =1

k =1

r

m

z

+
КЕНН s− * = ∑ КЕАСРsk + ∑ КЕАВРsk+ + ∑∑ КЕАП skl
+ КЕВнs + КЕАВП s + ∑ КЕНН sb− .
k =1 l =1

b=1

(3) Електроенергийният системен оператор
продава КЕНН s− * по „служебна цена“.
(4) Служебната цена се определя като средноаритметична стойност между най-високата цена
за недостиг и най-ниската цена за излишък за
предишен календарен месец
max ЦЕН + min ЦЕИ .
ЦЕ сл =
2
Г л а в а
д е с е т а
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ
НА НЕБАЛАНСИТЕ И СЕТЪЛМЕНТ НА БАЛАНСИРАЩИТЕ ГРУПИ
Раздел I
Основни положения
Чл. 157. (1) Правилата за изчисляване на небалансите определят механизма на изчисляване на
отклоненията между утвърдения график, измерените стойности на производители и потребители
и физическите обмени между съответните мрежи
или координатори на балансиращи групи.
(2) Количествата по утвърден график са количества, договорени между търговските участници
по чл. 1, ал. 2 преди реалния ден на доставка,
включително количествата, регистрирани за
търговия на организиран пазар „ден напред“, и
количествата, предоставени на пазара на балансираща енергия и допълнителни услуги.
(3) Измерените стойности са отчетените и
валидирани от собствениците на средства за
търговско измерване измерени стойности на
производители, пот ребители и реа лизирани
физически обмени между съответните мрежи
или съседни енергийни системи.
(4) Небалансите се определят на база агрегирани измерени стойности за производство,
потребление и физически обмени, отнесени към
координатор на балансираща група.
(5) Производителите и потребителите с диспечирани обекти са отговорни за реализирания
„небаланс спрямо диспечерска инструкция“ и
осигуряването на съответствие с договорените
количества и диспечерските инструкции, по-
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лучени от дежурния диспечер. Диспечерските
инструкции имат приоритет пред договорените
количества.
(6) Доставчиците на балансираща енергия балансират приоритетно отклоненията на обектите
на производителите и потребителите в рамките
на балансиращата група, към която принадлежат.
(7) При определянето на небалансите трябва
да бъдат отчитани непланираните обмени със
съседни контролни зони/блокове.
Чл. 158. Небалансите са:
1. небаланс на координатор на балансираща
група, определен на база нетна договорена позиция и нетна измерена позиция;
2. небаланс спрямо диспечерска инструкция,
определен за всеки производствен диспечиран
блок (централа) или диспечиран потребяващ
обект, определен като разлика между планираното производство съгласно нетната договорена
позиция, разпоредената диспечерска инструкция
и реалното производство съгласно нетната измерена позиция. Когато блок на производителя
участва в първично и/или вторично регулиране
на честота и обменни мощности или изпълнява
диспечерско разпореждане за намаляване на
изходната мощност под необходимата за покриване на количествата съгласно регистрираните
му графици, се приема, че съответният производител няма небаланс;
3. когато блок на производителя участва в
първично и/или вторично регулиране на честота
и обменни мощности или изпълнява диспечерско разпореждане за намаляване на изходната
мощност под необходимата за покриване на
количествата съгласно регистрираните му графици, се приема, че съответният производител
няма небаланс;
4. системен небаланс, който се определя
като общия сумарен небаланс на електроенергийната система за всеки отделен интервал на
диспечиране.
Чл. 159. За пресмятане на небалансите по
чл. 158 електроенергийният системен оператор
определя:
1. нетната договорена позици я на всек и
координатор на балансираща група като сума
на всички договорени доставки/покупки със/
от други координатори на балансиращи групи,
включително сделките, сключени на организиран
пазар „ден наред“ и на пазара на балансираща
енергия и допълнителни услуги;
2. нетната измерена позиция на всеки координатор на балансираща група като сума на
всички измерени утвърдени стойности в местата
на измерване и в местата на обмен на енергия;
3. непланираните обмени.
Чл. 160. (1) Договорената позиция са всички
доставки или покупки на електрическа енергия
съгласно последните регистрирани графици и
диспечерски инструкции (разпореден небаланс)
на координатор на балансираща група.
(2) Договорени доставки са следните обмени,
регистрирани от електроенергийния системен
оператор:
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1. графици за обмен между координатори на
балансиращи групи в рамките на електроенергийната система на България;
2. износ/внос, договорен от координатор на
балансираща група;
3. доставка на енергия за електроенергийния
системен оператор от диспечиран производител/
потребител в резултат на регулиране нагоре, при
участие във вторичното регулиране, предоставяне
на студен резерв или в пазара на балансираща
енергия с предложение за балансираща енергия;
4. покупка на енергия от електроенергийния
системен оператор от диспечиран производител/
потребител в резултат на регулиране надолу,
при участие във вторичното регулиране или в
пазара на балансираща енергия с предложение
за балансираща енергия надолу.
(3) Нетната договорена позиция НДПjb от
координатор на балансираща група b за всеки
период на сетълмент s се определя по следната
формула:
НДПsb = (∑ КЕДзак(sb) − ∑ КЕДпр(sb) ) +

+ (∑ ДЕВsb − ∑ ДЕИsb ) + (∑ КЕОПз ак(s b) − ∑ КЕОПпр(sb) ) + КЕРПsb − КЕРЗsb ,

където:
КЕДзак(sb), респективно КЕДпр(sb), е договорената
енергия за покупка, съответно продажба, от/
на друг координатор на балансираща група за
период на сетълмент s;
ДЕВ sb , респективно ДЕИ sb , е договорената
енергия за внос, съответно за износ, по външен
график за период на сетълмент s;
КЕОПзак(sb), респективно КЕОПпр(sb), е количеството енергия, определено за покупка, респективно за продажба, на организиран пазар „ден
напред“ за период на сетълмент s;
КЕРПsb е количеството енергия от разпоредени
предложения за балансиране нагоре за период
на сетълмент s на участници на балансиращия
пазар в съответната балансираща група;
КЕРЗsb е количеството енергия от разпоредени
предложения за балансиране надолу за период
на сетълмент s на участници на балансиращия
пазар в съответната балансираща група.
Чл. 161. (1) Нетната договорена позиция се
определя за всеки координатор на балансираща
група за всеки отделен период на сетълмент s и е
последното валидирано и регистрирано от електроенергийния системен оператор количество за
съответния период на сетълмент s, определено
съгласно чл. 160, ал. 3.
(2) Нетната договорена позиция е в МWh.
Чл. 162. Нетната измерена позиция е доставка, измерена в мястото на присъединяване
на производител или потребител, мястото на
обмен на енергия между една мрежа и друга
мрежа или одобрен стандартен товаров профил
за един или група потребители, или утвърден
коефициент, представляващ технологичен разход,
според случая.
Чл. 163. Нетна измерена позиция се отнася за:
1. нетно производство, отчетено от електромер
за търговско измерване на производствен блок
(централа), вкарано в мрежата;
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2. нетно потребление, отчетено от електромер
за търговско измерване на потребител, потребено
от мрежата;
3. нетен обмен между мрежи на два различни
оператора;
4. износ, отчетен от електромер за търговско
измерване, реализиран към друга електроенергийна система;
5. внос, отчетен от електромер за търговско
измерване, реализиран от друга електроенергийна система;
6. технологични разходи.
Чл. 164. (1) Всички измерени стойности по
чл. 163, т. 1 и 5 са положителни стойности.
(2) Всички измерени стойности по чл. 163,
т. 3 в случаите на доставка от други мрежи са
положителни стойности.
(3) Всички измерени стойности по чл. 163,
т. 2, 4 и 6 са отрицателни стойности.
(4) Всички измерени стойности по чл. 163,
т. 3 в случаите на доставка към други мрежи
са отрицателни стойности.
Чл. 165. (1) Нетната измерена позиция за
координатор на балансираща група, който не е
електроенергиен системен оператор, преносно
или разпределително предприятие, се определя
като разлика между агрегираното нетно производство на производители, за които е поета
отговорност за балансиране, и агрегираното
нетно потребление на потребители, за които е
поета отговорност за балансиране.
(2) Нетната измерена позиция за координатор
на балансираща група, който е преносно или
разпределително предприятие, което отговаря
за покриване на технологичните разходи в съответната мрежа, се определя при отчитане на:
1. технологични разходи в съответната мрежа,
определени съгласно чл. 82;
2. физически доставки към други мрежи,
включително износ;
3. физически доставки от други мрежи, включително внос;
4. нетно производство на производителите,
присъединени към съответната мрежа;
5. нетно потребление на потребителите, присъединени към съответната мрежа.
Чл. 166. Нетният небаланс на координатор на
балансираща група, който не е електроенергиен
системен оператор, преносно или разпределително предприятие, е разлика между нетната
договорена позиция, определена съгласно чл. 160,
ал. 3, и нетната измерена позиция, определена
съгласно чл. 165, ал. 1.
Чл. 167. Нетната измерена позиция на координатор на балансираща група, който изкупува
енерг и я о т п риори тет ни п роизводи тели, се
определя като сума от нетното производство
на всички производствени блокове, от които
координаторът на балансираща група е длъжен
да изкупи приоритетното производство.
Чл. 168. (1) Системният небаланс е общият
небаланс на електроенергийната система за всеки
интервал на диспечиране.
(2) Системният небаланс се определя при
отчитане на общото количество енергия, доставено от доставчиците на балансираща енергия
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и допълнителни услуги, за всеки интервал на
диспечиране, при регулиране на системата нагоре и при регулиране на системата надолу и
непланираните обмени.
Чл. 169 (1) Непланираните обмени (Е обмен)
са отклоненията от регистрираните от електроенергийния системен оператор количества
за внос и износ съгласно външните графици и
реалните физически обмени за всеки интервал
на диспечиране и се определят по формулата:
Еоб мен( s ) = (∑ Изнплан(s ) − ∑ Изн реал (s ) ) − (∑ Вн реал ( s) − ∑ Внплан(s ) ),

където:

∑ Изн

пла н(s ) , респективно ∑ Внплан( s) , са планираният износ, съответно внос;

∑

Изн реа л( s) , респективно ∑ Вн реал (s ) , са реализираният износ, съответно внос.
(2) Непланираните обмени се отнасят към
небалансите на електроенергийния системен
оператор като координатор на специална балансираща група.
Раздел II
Правила за сетълмент
Чл. 170. Правилата за сетълмент определят
принципите за изчисление на задълженията по
следните сделки:
1. сделки, сключени на организиран пазар
„ден напред“;
2. сделки, сключени на пазара на балансираща
енергия с доставчици на балансираща енергия;
3. сделки за продажба и покупка на балансираща енергия с координаторите на балансиращи
групи с цел компенсиране на реализираните
небаланси;
4. сделки с доставчиците на допълнителни
услуги;
5. сделки за закупуване на резерви (първичен,
вторичен, студен);
6. сделки за покупка на енергия за покриване
на технологичните разходи в мрежите.
Чл. 171. За осигуряване на открит и недискриминационен процес на сетълмент електроенергийният системен оператор:
1. създава и поддържа енергийни сметки за
всеки координатор на балансираща група, всеки
участник в организирания пазар „ден напред“ и
всеки доставчик на балансираща енергия;
2. изиск ва предоставяне на гаранционни
обезпечения;
3. определя цени на балансираща енергия за
енергиен недостиг и енергиен излишък за всеки
период на диспечиране;
4. извършва предварителен сетълмент на
седмична основа и окончателен физически и
финансов сетълмент на месечна основа;
5. изчислява небалансите на отделните балансиращи групи и на реално предоставената
балансираща енергия от доставчиците на балансираща енергия;
6. преразпределя допълнителни разходи или
приходи в резултат на осъществените процеси
по сетълмент съгласно правилата за търговия;
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7. осъществява контрол относно изпълнение
на финансови задължения и налага мерки при
неизпълнение.
Чл. 172. (1) Енергийните сметки са:
1. енергийна сметка за всеки участник в организирания пазар „ден напред“;
2. енергийна сметка за всеки доставчик на
балансираща енергия;
3. енергийна сметка за всеки координатор на
балансираща група.
(2) По кредита на енергийна сметка по ал. 1,
т. 3 се отнасят измереното производство, регистрираните графици за покупка на енергия и
участието в пазара на балансираща енергия или
пазара на допълнителни услуги чрез закупуване
на енергия при регулиране на системата надолу.
(3) По дебита на енергийна сметка по ал. 1,
т. 3 се отнасят измереното потребление, регистрираните графици за продажба на енергия и
участието в пазара на балансираща енергия или
пазара на допълнителни услуги чрез продажба
на енергия при регулиране на системата нагоре.
(4) Електроенергийният системен оператор
изготвя образци на:
1. извлеченията за сетълмент по сделките по
чл. 170, т. 2 и 3;
2. извлечения за участие в организиран пазар
„ден напред“ по сделките по чл. 170, т. 1;
3. извлечения за предоставени резерви от
мощност по чл. 170, т. 5;
4. извлечения за предоставени други допълнителни услуги по чл. 170, т. 4.
(5) Извлеченията по ал. 4 са неразделна част
от фактурите, издадени съгласно раздел V.
Чл. 173. (1) Електроенергийният системен
оператор има право да изиска гаранционни
обезпечения по сделките по чл. 170, т. 1, 2, 3 и 4.
(2) Електроенергийният системен оператор
разработва процедура за определяне на размера
и видовете гаранционни обезпечения по ал. 1,
срокове на представяне, актуализация и последиците от неизпълнение, която ще бъде публично
достъпна за заинтересованите страни.
(3) Гаранционното обезпечение от участниците
в организирания пазар „ден напред“ се определя
съгласно правилата на този пазар и се предоставя
в полза на дружеството, което организира пазара
„ден напред“. В случаите на пазар „ден напред“,
организиран от електроенергийния системен
оператор, гаранционното обезпечение е не помалко от тридесетдневното нетно задължение към
електроенергийния системен оператор, изчислено
на база декларирано или търгувано количество
и средномесечна равновесна или офертна цена.
Раздел III
Правила за сетълмент на сделките на организиран пазар „ден напред“ (ОПДН)
Чл. 174. (1) Електроенергийният системен
оператор извършва изчисления на дневна основа,
като за всеки участник в ОПДН определя задълженията/вземанията съгласно следната формула:
НСДС =
Ц sz К sz ,

∑∑
s

z

където:
НСДС e нетна стойност на дневния сетълмент;
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Цsz – цена за сетълмент (равновесна пазарна
цена) за период s и зона за търговия z;
К sz – количество, търгувано за сетълмент период s и зона за търговия z.
(2) Количествата, съответстващи на покупките от ОПДН, са отрицателни стойности, докато
количествата, съответстващи на продажбите на
ОПДН, са положителни стойности.
(3) Електроенергийният системен оператор
дебитира специалната разплащателна сметка
на всеки участник в ОПДН в случаите на отрицателни стойности и кредитира сметката в
случаите на положителни стойности.
(4) Отделно за всеки участник в ОПДН за всеки отделен ден на търговия електроенергийният
системен оператор изготвя дневни извлечения
по чл. 172, ал. 4, т. 3.
(5) Дневните извлечения по ал. 4 съдържат
минимум следната информация:
1. почасови количества, търгувани на ОПДН;
2. равновесна пазарна цена за всеки интервал
на доставка;
3. задължения и вземания за всеки интервал
на доставка;
4. агрегирани продадени и закупени количества на дневна база;
5. задължения и вземания на дневна база;
6. нетна финансова позиция;
7. плащания, дължими на електроенергийния
системен оператор.
Чл. 175. Електроенергийният системен оператор изготвя седмични извлечения на ОПДН на
втория ден от календарната седмица, следваща
отчетната, които съдържат агрегирана информация от дневните извлечения за периода и нетната
финансова позиция, която стойност подлежи на
дебитиране или кредитиране.
Раздел IV
Правила за сетълмент на небалансите на координаторите на балансиращи групи
Чл. 176. (1) Електроенергийният системен
оператор определя небалансите на координаторите на балансиращи групи за всеки интервал
на диспечиране след получаване на утвърдените
измерени стойности от собствениците на средства
за търговско измерване съгласно глава седма.
(2) Електроенергийният системен оператор
изготвя отделно за всеки календарен ден за всеки координатор на балансираща група почасово
дневно извлечение за сетълмент на небаланси и
определя нетната стойност на дневния сетълмент.
(3) Количеството енергия от измерен небаланс
(КЕИН) се определя по следната формула:
КЕИН sb = ∑ КЕД sb + ∑ КЕИ sb ,
където:
∑ КЕД sb е количеството енергия според регистрираните графици за производство, графици за
потребление и графици за обмен на координатор
на балансираща група b за интервал на сетълмент
s, заявени по реда на глава шеста;
∑ КЕИ sb – измереното количество енергия на
всички обекти в балансираща група b.
(4) Количеството енергия от активиран небаланс (КЕАН) се определя по формулата:
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КЕАН sb = ∑ КЕАСР sb + ∑ КЕАВР + ∑ КЕАВР + ∑ КЕАП sb+ + ∑ КЕАЗ sb− ,
+
sb

−
sb

където:
∑ КЕАСР sb е сумарното количество енергия,
с което обектите на балансираща група b действително са увеличили производството си за интервал на сетълмент s вследствие на активиран
студен резерв;
∑ КЕАВР sb+ е сумарното количество енергия, с
което обектите на балансираща група b действително са увеличили производството си за интервал на сетълмент s вследствие на активирано
вторично регулиране нагоре;
∑ КЕАВР sb− е сумарното количество енергия, с
което обектите на балансираща група b действително са намалили производството за интервал на сетълмент s вследствие на активирано
вторично регулиране надолу;
∑ КЕАП +sb е сумарното количество енергия, с
което обектите на балансираща група b действително са увеличили производството си или
са намалил потреблението си за интервал на
сетълмент s вследствие на активирани предложения за балансиране нагоре;
∑ КЕАЗ sb− е сумарното количество енергия, с
което обектите на балансираща група b действително са намалили производството или са
увеличили потреблението си за интервал на
сетълмент s вследствие на активирани предложения за балансиране надолу.
(5) Количеството енергия от нетен небаланс
(КЕНН) за балансиращата група b се определя
по формулата:
КЕНН sb = КЕИН sb − КЕАН sb .
(6) В зависимост от стойността на изчисления
нетен небаланс се приемат следните означения:
+
1. когато КЕНН sb > 0 , се означава с КЕНН sb ;
2. когато КЕНН sb < 0 , се означава с КЕНН sb ;
0
3. когато КЕНН ss = 0 , се означава с КЕНН sb
.
(7) Коли чест во т о полож и т елен енерг иен
нетен небаланс, което координаторът на балансираща група b продава на балансиращия пазар
по служебна цена, се означава с КЕНН +sb* и се
определя по следната формула:
КЕНН s+*
КЕНН sb+ .
КЕНН sb+* = s
+
∑ КЕНН sk
−

k =1

(8) Количеството отрицателен нетен небаланс,
което координаторът на балансираща група b
купува от балансиращия пазар по служебна
цена, се означава с КЕНН −sb* и се определя по
следната формула:
КЕНН s−*
КЕНН sb− .
КЕНН sb−* = s
−
∑ КЕНН sk
k =1

(9) Нетната стойност на дневния сетълмент
(НСДСb) на координатора на балансираща група
b се определя по формулата:
НСДС = (КЕНН − КЕНН )ЦЕИ − (КЕНН − КЕНН )ЦЕН + (КЕНН − КЕНН )ЦЕ .
Чл. 177. (1) Електроенергийният системен
оператор изготвя отделно за всеки календарен
ден за всеки доставчик на балансираща енергия
b

+
sb

+*
sb

s

−
sb

−*
sb

s

+*
sb

−*
sb

сл
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от вторично регулиране и студен резерв почасово дневно извлечение за сетълмент и определя
нетната стойност на дневния сетълмент.
(2) Нетната стойност на дневния сетълмент
на доставчик на балансираща енергия от вторично регулиране и студен резерв (НСДСВРСРk)
се определя по формулата:
НСДСВРСР

k

p
n
 p
= ∑ КЕАСР sk ЦСР +  ∑ КЕАВР sk+ + ∑ КЕАВР sk−
k =1
k =1
 k =1


ЦЕВР .


Чл. 178. (1) Електроенергийният системен
оператор изготвя отделно за всеки календарен
ден за всеки доставчик на балансираща енергия
от третично регулиране почасово дневно извлечение за сетълмент и определя нетната стойност
на дневния сетълмент.
(2) Нетната стойност на дневния сетълмент на
доставчик на балансираща енергия от третично
регулиране (НСДСТРk) се определя по формулата:
m

m

l =1

l =1

+
−
НСДСТРk = ∑ КЕАП skl
ЦЕП + ∑ КЕАЗ skl
ЦЕЗ .

Чл. 179. (1) Eлектроенергийният системен
оператор изготвя отделно за всеки координатор
на балансираща група месечно извлечение за
сетълмент на небаланси до 5-ия ден на месеца,
следващ отчетния, което включва агрегираните
стойности от дневния сетълмент за периода. Месечното извлечение съдържа минимум следната
информация:
1. дата на изготвяне, период, идентификационен номер на координатора на балансиращата
група;
2. агрегиран енергиен излишък за периода;
3. агрегиран енергиен недостиг за периода;
4. нетен месечен небаланс;
5. обща стойност на задълженията на координатор на балансираща група;
6. обща стойност на вземанията на координатор на балансираща група.
(2) Дневните извлечения за сетълмент се
изготвят на седмична база, в срок до четвъртък
за дните от понеделник до неделя включително,
за предходната календарна седмица.
(3) При липса на данни, необходими за изготвяне на дневното извлечение за сетълмент в
срока по ал. 2, не по вина на електроенергийния
системен оператор извлечението се изготвя в
рамките на 3 работни дни от момента на получаване на данните.
(4) При липса на данни до 3-тия ден на месеца,
следващ отчетния, собствениците на средства
за търговско измерване са длъжни да изпратят
заместващи данни съгласно процедурите в Правилата за измерване на количеството електрическа
енергия и тези правила за търговия.
(5) Изпращането на дневните и месечните
извлечения за сетълмент се извършва чрез средства, одобрени от електроенергийния системен
оператор.
(6) Координаторите на балансиращи групи
имат право да оспорят данните в извлеченията
в рамките на два дни от получаването им.
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Раздел V
Фактуриране на балансираща енергия
Чл. 180. (1) Електроенергийният системен
оператор и координаторите на балансиращи
групи извършват фактуриране на база месечно
извлечение за сетълмент по чл. 179 за количеството балансираща енергия, което са продали
за съответния отчетен период.
(2) Фактурирането се извършва съгласно изискванията за Закона за данък добавена стойност.
(3) Срокът за плащане на задължения на
координаторите на балансиращи групи към електроенергийния системен оператор е 10 работни
дни считано от деня на издаване на фактурата.
(4) Срокът за плащане на задължения на
електроенергийния системен оператор към координаторите на балансиращи групи е 15 работни
дни считано от деня на издаване на фактурата.
Раздел VI
Правила за сетълмент на небалансите на доставчиците на балансираща енергия и допълнителни услуги
Чл. 181. (1) Електроенергийният системен
оператор извършва изчисления за всеки доставчик
на балансираща енергия и допълнителни услуги
за количеството балансираща енергия, реално
предоставено за всеки интервал на диспечиране,
след получаване на потвърдените измерени нетни
стойности на диспечираните производствени и
потребяващи обекти.
(2) Реално предоставената/закупената балансираща енергия от доставчиците на балансираща
енергия в резултат на активирано предложение за
балансиране се определя съгласно чл. 152 и 153.
(3) Електроенергийният системен оператор
изчислява за всеки период на диспечиране разликата между разпоредения небаланс (КЕРН) и
количеството балансираща енергия, реално предоставено в резултат на активирано предложение
надолу (КЕАЗ) или активирано предложение
нагоре (КЕАП).
(4) При системни отклонения с повече от
30% спрямо диспечерско нареждане електроенергийният системен оператор има право да
наложи санкция на доставчиците на балансираща енергия.
(5) Електроенергийният системен оператор
заплаща/получава заплащане на/от доставчици
на балансираща енергия само за количествата
балансираща енергия по чл. 105, използвани за
балансиране на балансиращи групи, към които
доставчиците на балансираща енергия не принадлежат.
Чл. 182. Извлеченията за сетълмент на доставчиците на балансираща енергия се издават
в сроковете по чл. 179.
Раздел VII
Оспорвания и рекапитулации
Чл. 183. (1) При оспорване на извлечение
за сетълмент в сроковете по чл. 179, ал. 6 от
координатор на балансираща група, доставчик
на балансираща енергия или участник в орга-
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низиран пазар „ден напред“ електроенергийният
системен оператор проверява информацията в
рамките на два работни дни и:
1. приема оспорването и издава ново извлечение за сетълмент, което се изпраща и потвърждава
в рамките на два работни дни от получаването
на известието за оспорване;
2. не приема оспорването и информира оспорващата страна в рамките на два работни дни
от получаването на известието за оспорване.
(2) В случай че спорът по ал. 1 не е разрешен
към датата на издаване на фактурите, последните се издават на основание на оспорваното
извлечение.
Чл. 184. (1) След разрешаването на спор по
извлечение за сетълмент електроенергийният
системен оператор издава нови извлечения за
сетълмент.
(2) При промяна на данъчната основа, за която е била издадена фактура, след разрешаване
на спора, се издава съответно данъчно дебитно
или кредитно известие.
(3) Задълженията по издадените данъчни
дебитни или кредитни известия се плащат в
сроковете по чл. 180, ал. 3 и 4.
Чл. 185. Рекапитулация следва да бъде извършвана при промяна на данните за сетълмент
със задна дата, дължаща се на неточности при
отчитане, обработка и валидиране на информацията от собствениците на средствата за
търговско измерване, грешки при предаване на
информацията на електроенергийния системен
оператор, технически грешки при извършването
на сетълмента или изменения в нормативната
уредба.
Чл. 186. Отчитането, валидирането и изпращането на данни от средствата за търговско
измерване, собственост на разпределителните
предприятия, се извършва в съответствие с
Правилата за измерване на количествата електрическа енергия.
Раздел VIII
Гарантиране на сделките с балансираща енергия
Чл. 187. (1) Координаторите на балансиращи
групи предоставят в полза на оператора гаранционно обезпечение за сделките, сключвани от
тях на пазара на балансираща енергия.
(2) Обезпечението по ал. 1 представлява гаранционен депозит, внесен по специална сметка
при банката, която обслужва всички специални
сметки, открити в изпълнение на тези правила,
или безусловна и неотменяема банкова гаранция, открита в полза на оператора, по утвърден
от оператора образец с валидност една година.
(3) Размерът на гаранционното обезпечение
се определя от оператора.
(4) В случай че координатор на балансираща
група не погаси свое задължение към оператора
в срока, посочен в чл. 185, операторът има право
чрез писмено искане до банката да инкасира от
специалната сметка дължимата сума и натрупана лихва или да инкасира дължимата сума и
натрупана лихва от банковата гаранция.
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Чл. 188. (1) За откриването и обслужването на
специалните сметки се сключва договор между
банката, оператора и търговския участник.
(2) От специалната сметка се извършват
плащания само в полза на оператора по негово
искане и при условията на тези правила, както
и се удържат дължимите комисиони на банката.
Раздел IX
Гаранционно обезпечение за стандартна балансираща група
Чл. 189. (1) При първоначална регистрация
на пазара на балансираща енергия на координатор на стандартна балансираща група по чл. 59
операторът определя размера на гаранционното
обезпечение (ДН) по формулата:
ДН k = КН * EРk * ЦР ,
където:
ДНk е първоначалната стойност на гаранционнното обезпечение на координатор на балансираща група k, лв.;
КН – коефициент на обезпечаване при първоначална регистрация на координатор на балансираща група k;
ЕРk – базово количество електрическа енергия за определяне на първоначалното гаранционно обезпечение на координатор на балансираща
група k, MWh;
Ц Р – на й-висок ата у т върдена о т ДК ЕВР
сумарна цена на енергия и разполагаемост на
производител, присъединен към eлектропреносната мрежа, с който общественият доставчик
има договор за изкупуване на разполагаемост
и енергия, лв./MWh.
(2) Стойността на коефициента на обезпечаване (КН) е – 0,05.
(3) Базовото количество електрическа енергия
(ЕР) се определя по формулата:
n

EР = k * ∑ КЕИlk ,
l =1

където:
КЕИ е най-голямото месечно количество
потребена електроенергия от обектите на потребители за последните 6 календарни месеца,
предхож дащи регистрацията, в балансираща
група с координатор на балансираща група
k – производител или търговец, MWh;
или
КЕИ – най-голямото месечно количество,
произведено от обектите на производител за
последните 6 календарни месеца, предхождащи
регистрацията, в балансираща група, в която
няма обекти на потребители, с координатор
на балансираща група k – производител, MWh;
k – коефициент, отчитащ взаимното компенсиране на небалансите между обектите в
балансираща група.
Предложение на ЕСО за k = 0,5.
(4) Минималната сума на гаранционното
обезпечение за координатор на стандартна балансираща група е 20 000 лв.
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(5) Гаранционното обезпечение по ал. 4 ще
се изисква и от координатори на балансиращи
групи – търговци на електрическа енергия, които не са поели отговорност за балансиране на
обекти на потребители.
Раздел X
Актуализиране на гаранционното обезпе
чение. Стандартна балансираща група
Чл. 190. (1) Операторът извършва актуализация на размера на гаранционното обезпечение
най-малко един път годишно, през м. януари.
(2) Операторът има право да извърши актуализация на размера на гаранционното обезпечение
извън периода по ал. 1 в случаите, когато:
1. има промяна в цената ЦР;
2. операторът е регистрирал нови обекти или
е заличил обекти в балансиращата група на
координатор на балансираща група k.
(3) Операторът извършва актуализация по
ал. 2 във всички случаи, когато размерът на гаранционното обезпечение, предоставено в полза
на оператора, се променя с повече от 20%.
(4) Размерът на актуализираното гаранционно
обезпечение (ДА) се определя по формулата:
ДА k = НН k + (КА * ЕД k * ЦР) ,
където:
ДАk е актуализираната стойност на гаранционното обезпечение на координатор на балансираща група k, лв.;
ЦР – среднопретеглена цена за недостиг за
последните 6 календарни месеца, предхождащи
актуализацията, лв./MWh;
ННk – най-голямата положителна разлика
между общата сума на задълженията и общата
сума на вземанията на координатор на балансираща група k за последните 6 месеца, предхождащи актуализацията, лв.;
К А – коефициент на обезпечаване при актуализиране на гаранционното обезпечение;
ЕДk – базовото количество елект рическа
енерг и я за оп редел яне на ак т уа лизи рано т о
гаранционно обезпечение на координатор на
балансираща група k, MWh.
(5) Стойността на коефициента на обезпечаване (К А) е – 0,025.
(6) Базовото количество електрическа енергия
(ЕД) се определя по формулата:
n

EД = k * ∑ КЕИlk ,
l =1

където:
К ЕИ е най-гол ямото месечно количество
потребена електроенергия от обектите на потребители за последните 6 календарни месеца,
предхож дащи регистрацията, в балансираща
група с координатор на балансираща гру па
k – производител или търговец, MWh;
или
КЕИ – най-голямото месечно количество,
произведено от обектите на производител за
последните 6 календарни месеца, предхождащи
регистрацията, в балансираща група, в която
няма обекти на потребители, с координатор
на балансираща група k – производител, MWh;
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k – коефициент, отчитащ взаимното компенсиране на небалансите между обектите в
балансираща група.
Предложение на ЕСО за k = 0,5.
(7) Минималната сума на гаранционното
обезпечение за координатор на стандартна балансираща група k след актуализация е 20 000 лв.
(8) Гаранционното обезпечение по ал. 6 ще
се изисква и от координатори на балансиращи
групи – търговци на електрическа енергия, които не са поели отговорност за балансиране на
обекти на потребители.
Чл. 191. Операторът ще изисква актуализация на сумата по гаранционното обезпечение, в
случай че след извършване на актуализацията
разликата между предоставеното гаранционно
обезпечение и актуализираната сума надхвърля
20 % от предоставеното гаранционно обезпечение.
Чл. 192. (1) Операторът изпраща писмено
известие на координатора на балансираща група
за размера на гаранционното обезпечение след
актуализацията.
(2) Операторът изпраща писмено известие до
банката за размера на гаранционното обезпечение
в случаите на открита специална сметка.
(3) Договорът между банката, оператора и
координатора на балансираща група се анексира
съгласно новите условия в срок 20 работни дни
от известието по ал. 2.
(4) Координаторът на балансираща група е
длъжен да актуализира сумата на гаранционния
си депозит до 10 работни дни от анексирането
на договора по ал. 3.
(5) Операторът нарежда на банката освобождаване на сумата, надхвърляща актуализираната,
до 5 работни дни от анексирането на договора
по ал. 3.
(6) В случаите на гаранционно обезпечение,
предоставено чрез банкова гаранция, координаторът на балансираща група е задължен да
предостави нова банкова гаранция в срок 5
работни дни преди изтичане на валидността на
съществуващата гаранция.
Раздел XI
Условия за използване на гаранционните обезпечения
Чл. 193. (1) В слу чай че координатор на
балансираща група не изплати в срок задължение, фактурирано по чл. 185, ал. 1, операторът
изпраща платежно искане за директен дебит от
специалната сметка или искане за инкасиране
на сума от банковата гаранция в срок не пократък от 5 работни дни след датата на падежа
по фактурата.
(2) Банката задължава специалната сметка на
координатора на балансираща група и заверява
сметката на оператора със сумата по фактурата и натрупаната лихва съгласно договора по
чл. 188, ал. 1.
(3) В случаите на гаранционно обезпечение,
предоставено чрез банкова гаранция, заверяването на сметката на оператора се извършва в
съответствие с условията, посочени в банковата
гаранция.
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(4) Задължението на координатора на балансираща група към оператора се счита за погасено
след заверяване на сметката на оператора.
Чл. 194. (1) Операторът писмено информира
координатора на балансираща група за сумата
в искането до банката в деня на изпращането
му по чл. 193, ал. 1.
(2) Банката информира оператора и координатора на балансираща група за движението
по специалната сметка по начин и в срокове
съгласно договора по чл. 188, ал. 1.
Чл. 195. (1) Координаторите на балансиращи
групи са длъжни да поддържат определения от
оператора гаранционен депозит в специалните
сметки, валидни банкови гаранции, както и суми
за покриване на таксите към банката, която
обслужва гаранционните обезпечения.
(2) Координаторите на балансиращи групи са
длъжни да възстановят средствата по специалните сметки, използвани от оператора по чл. 193,
или да предоставят нова банкова гаранция в
рамките на пет работни дни считано от момента
на задължаване на специалните им сметки или
постъпили искания за инкасиране на суми от
банковата гаранция.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСК А ЕНЕРГИЯ ОТ
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 196. (1) Производителите на електрическа
енергия от възобновяеми източници, в зависимост от мрежата, към която са присъединени,
сключват договор за достъп с електроенергийния
системен оператор, съответно електроразпределителното предприятие по смисъла на чл. 104
ЗЕ, и с обществения доставчик или с крайния
снабдител договор за продажба на електрическа
енергия, съответно по смисъла на чл. 93а, ал. 1
и чл. 94а, ал. 3 ЗЕ, или сключват договор за
продажба на електрическа енергия по смисъла
на чл. 100 ЗЕ.
(2) Договорите по ал.1 регламентират:
1. мястото на присъединяване и наличното
оборудване за управление и безопасност и необходими технически стандарти;
2. средства за търговско измерване на електрическа енергия;
3. прогнозно производство;
4. технически параметри на електрическата
централа;
5. параметри и условия за прогнозиране на
производството и известяване на прогнозата
на координатора на балансиращата група и на
електроенергийния системен оператор.
Чл. 197. (1) Преносното предприятие и електроразпределителните предприятия предоставят
на електроенергийния системен оператор до 15
декември всяка година справка за инсталираните
мощности на производители на електрическа
енергия от възобновяеми източници в зависимост от мрежата, към която са присъединени,
съгласно сключените договори за достъп и пренос
до съответната мрежа.
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(2) Информацията по ал. 1 трябва да съдържа
минимум:
1. име на собственик;
2. брой, тип и технически характеристики на
генериращите източници;
3. място на присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа;
4. технически средства за контролиране на
мощността;
5. средства за търговско измерване на електрическата енергия.
(3) Електроенергийният системен оператор
поддържа актуален регистър на всички производители на електрическа енергия от възобновяеми
източници.
(4) Електроенергийният системен оператор
следва да бъде информиран ежемесечно при
промяна в справката по ал. 1 не по-късно от 5-ия
ден преди изтичане на текущия месец.
(5) ДКЕВР информира електроенергийния
системен оператор/електроразпределителните
предприятия, обществения доставчик/крайните
снабдители за отнемане на лицензия на производител от възобновяеми енергийни източници
в тридневен срок от издаване на административния акт.
Чл. 198. Всички производители от възобновяеми енергийни източници с обща присъединена
мощност, по-голяма от 30 kW, са членове на
специална балансираща група на производители
от възобновяеми енергийни източници с координатор, определен от ДКЕВР.
Чл. 199. (1) Производителите от възобновяеми
енергийни източници са длъжни да изпращат на
координатора на балансираща група по чл. 198,
на обществения доставчик и на крайните снабдители следните предварителни уведомления за
прогнозно производство:
1. до края на месец ноември на текущата
година – очакваното производство по месеци
за следващата календарна година;
2. до 20-о число на текущия календарен месец – очакваното производство за всяка седмица
на следващия месец;
3. до всеки петък на текущата седмица – очакваното производство за всеки ден на следващата
календарна седмица;
4. ежедневно съгласно чл. 70 от тези правила – очакваното почасово производство за
следващия ден.
(2) Координаторът на балансираща група
предоставя своевременно информацията по ал. 1
на електроенергийния системен оператор.
Чл. 200. (1) Производителите от възобновяеми енергийни източници с обща присъединена
мощност, по-голяма от 30 kW включително, изпращат на координаторите на балансиращи групи
почасови графици за прогнозно производство.
(2) Координаторът на специална балансираща група на производители от възобновяеми
енергийни източници има право да освободи
производители с по-голяма инсталирана мощност
от посочената в ал. 1 от изпращане на почасов
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график за прогнозно производство, но поема
задължението да извършва прогнозиране на
производството на тези обекти.
(3) Координаторът на балансираща група
на производители от възобновяеми енергийни
източници предоставя на електроенергийния
системен оператор, на обществения доставчик
и на крайния снабдител обобщен график за
производство, както и графици по технология на
производство за съответната балансираща група.
Чл. 201. Общественият доставчик и крайните
снабдители заплащат количествата произведена
електрическа енергия на производителите от
възобновяеми енергийни източници по показания на търговските електромери, а не съгласно
графика за прогнозно производство по чл. 200,
ал. 1 и по цена съгласно договора за продажба
на електрическа енергия.
Чл. 202. (1) Специалната балансираща група
на производители от възобновяеми енергийни
източници по чл. 198 е отделна балансираща група, формирана само от производствените обекти
на тези производители и се балансира съгласно
общите условия в тези правила за търговия.
(2) Производителите от възобновяеми енергийни източници компенсират разходите на
координатор на специалната балансираща група
по смисъла на чл. 198 съгласно реда, регламентиран в чл. 203.
(3) Разходите за балансиране на координатор
на специалната балансираща група на производители от възобновяеми енергийни източници,
които не са компенсирани от членовете в групата
за допустимите отклонения по чл. 203, ал. 2 и
3, се водят на отчет от координатора на специалната балансираща група и се покриват чрез
добавка за зелена енергия.
Чл. 203. (1) Индивидуалните небаланси на
производителите от възобновяеми енергийни
източници се определят от координатора на
спец иа лната ба ланси раща г ру па по ч л. 198
въз основа на почасовия график за прогнозно
производство по чл. 200, ал. 1 и показанията
на електромерите за периодично измерване на
електрическата енергия.
(2) При отклонение до 20% от почасовия
график за прогнозно производство по чл. 200,
ал. 1 съответният производител от възобновяеми
енергийни източници не носи отговорност за
предизвикания небаланс на групата и не дължи
плащания на координатора на специалната балансираща група.
(3) При отклонение над 20% от почасовия
график за прогнозно производство по чл. 200,
ал. 1 в посока на предизвикан енергиен излишък съответният производител от възобновяеми
енергийни източници заплаща на координатора
на специалната балансираща група на производители от възобновяеми енергийни източници
определения за дадения период на сетълмент
енергиен излишък съгласно ал. 1 по цена, равна
на 50% от цената за енергиен излишък, само в
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случаите, когато сумарният нетен небаланс на
съответната група е положителен за този период
на сетълмент.
(4) При отклонение над 20% от почасовия
график за прогнозно производство по чл. 200,
ал. 1 в посока на предизвикан енергиен недостиг съответният производител от възобновяеми
енергийни източници заплаща на координатора
на специалната балансираща група на производители от възобновяеми енергийни източници
определения за дадения период на сетълмент
енергиен недостиг съгласно ал. 1 по цена, равна
на 50% от цената за енергиен недостиг, само в
случаите, когато сумарният нетен небаланс на
съответната група е отрицателен за този период
на сетълмент.
(5) В случаите на отклонения от почасовия
график за прогнозно производство по ал. 1 в
посока, различна от сумарния нетен небаланс
на балансиращата група, плащания към координатора на балансиращата група не се дължат.
Чл. 204. (1) В случаите на енергиен излишък
за даден период на сетълмент на специалната
балансираща група на производители от възобновяеми енергийни източници, определен от електроенергийния системен оператор по чл. 176 от
тези правила, координаторът на специалната
балансираща група не разпределя приходите от
компенсирането на този излишък между членовете на балансиращата група.
(2) Всички приходи и разходи, уреждани между
координатора на специалната балансираща група
на производители от възобновяеми енергийни
източници и електроенергийния системен оператор, от една страна, и приходите и разходите
от взаимоотношени ята на координатора на
специалната балансираща група с членовете на
групата, регламентирани в чл. 203, се отнасят
по отделна сметка, декларират се пред ДКЕВР
и в случаите на нетен разход се покриват чрез
добавка за зелена енергия.
Чл. 205. (1) Производителите от възобновяеми
енергийни източници имат право да сключат
договори с други участници на пазара на електрическа енергия и да прекратят договорите
по чл. 196, ал. 1, за което уведомяват писмено
координатора на специалната балансираща група
на производители от възобновяеми енергийни
източници, електроенергийния системен оператор и собственика на средствата за търговско
измерване, с което даденият производител прекратява участието си в съответната специална
балансираща група.
(2) Писмените уведомления по ал. 1 се подават
по реда на процедурата за промяна на доставчик,
описана в глава осма от тези правила.
(3) При подаване на уведомление за прекратяване на у частието на производител от
възобновяеми енергийни източници в специалната балансираща група на производители от
възобновяеми енергийни източници, съответно
на обществения доставчик или крайния снабдител, отпада задължението за изкупуване на
произведената електрическа енергия по преференциална цена.
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(4) Производителите от възобновяеми енергийни източници имат право да сключат договори
с други участници на пазара на електрическа
енергия за част от генериращата мощност при
запазване на принадлежността на обектите към
специалната балансираща група на производители
от възобновяеми енергийни източници.
(5) Индивидуалните небаланси на производителите от възобновяеми енергийни източници
в случаите на ал. 4 се определят въз основа на
почасовия график за прогнозно производство
по чл. 200, ал. 1, в който е включен и графикът
за продажба на други участници в пазара, и
показанията на електромерите за периодично
измерване на електрическата енергия.
(6) Общественият доставчик и крайните снабдители заплащат на производителите от възобновяеми енергийни източници по ал. 4 разликата
между графика за продажба на други участници
и показанията на търговските електромери по
цена съгласно договора за продажба на електрическа енергия.
(7) В случаите на отклонения от почасовия
график по чл. 200, ал. 1 плащания към координатора на балансиращата група се дължат съгласно
разпоредбите на чл. 203, ал. 3 и 4.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Цел на мониторинга на пазара
Чл. 206. (1) Мониторингът на пазара се осъществява от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (комисията) и електроенергийния системен оператор. Той е необходим, за да
определи степента на ефективност, прозрачност
и конкурентност на пазара и да гарантира, че
всички участници на пазара спазват правилата
за търговия и другите нормативно определени
изисквания.
(2) Целта на мониторинга е да определи
(оцени):
1. структурата и работата на пазара;
2. ефективността на пазара;
3. наличието на злоупотреби на пазарна сила
и мощ;
4. необходимостта от промени в правилата за
търговия и цялата структура на пазара, възникнали
в процеса на работа на електроенергийния пазар;
5. необходимостта от промени в процедурите
на оператора на електроенергийната система.
Раздел II
Информация, предоставяна на комисията от
търговските участници
Чл. 207. (1) Търговските участници предоставят на комисията необходимата информация
и документи за изготвяне на мониторинговия
доклад съгласно посочени от комисията обхват,
период и срок за всеки конкретен случай.
(2) Информацията се предоставя на хартиен
и/или електронен носител.
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(3) Търговските участници не могат да отказват
предоставяне на поисканата от комисията информация, като се позовават на търговска тайна.
(4) При необходимост във връзка с правомощията на комисията в процеса на мониторинг
на пазара на електрическа енергия комисията
може да изисква и допълнителна информация
от търговските участници.
(5) В случай че предоставената информация
е невярна, непълна, неточна или не е предоставена в определения срок, ДКЕВР има право
да санкционира търговския участник съгласно
разпоредбите на ЗЕ.
Раздел III
Информация, предоставена от оператора на
електроенергийната система
Чл. 208. Операторът изготвя, поддържа и
периодично публикува обща и специализирана
информация за дейността на пазара, за сделките
по свободно договорени цени и енергията, търгувана на балансиращия пазар.
Чл. 209. Операторът създава и поддържа
електронни регистри и архив на:
1. търговски участници;
2. координатори на балансиращи групи;
3. доставчици на балансираща енергия;
4. подадени и регистрирани графици за доставка;
5. от хвърлени или от теглени графици за
доставка;
6. количества електрическа енергия, търгувана
чрез договори при свободно договорени цени;
7. физически данни и характеристики на
обектите на търговските участници;
8. подадени, отхвърлени и приети предложения и заявки на пазара на балансираща енергия;
9. разпореждания на оператора за активиране
на предложения и заявки;
10. разпореждания за прекъсване на дейността
на пазара при аварийни ситуации;
11. данни от средствата за търговско измерване на електрическата енергия на търговските
участници;
12. данни от извлеченията за сетълмент;
13. данни за дължимите гаранционни обезпечения от търговските участници;
14. движение на парични потоци между оператора, от една страна, и координаторите на
балансиращи групи и доставчици на балансираща
енергия, от друга.
Чл. 210. Операторът предоставя общодостъпна
информация за дейността на пазара, включваща:
1. актуален регистър на координаторите на
балансиращи групи и доставчици на балансираща енергия;
2. общо количество електрическа енергия,
търгувано при свободно договорени цени на
дневна и месечна база;
3. количества електрическа енергия, продадени
до краен потребител;
4. цени на балансираща енергия за отделните
периоди на сетълмент.
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Чл. 211. Операторът предоставя на всеки
т ърговск и у частник дост ъп до информаци я,
отнасяща се до неговото участие на пазара, в
срокове и съдържание, както следва:
1. регистрирани графици за доставка – до
18 ч. в деня, предхождащ доставката;
2. регистрирани предложения и заявки – до
18 ч. в деня, предхождащ датата, за която се
отнасят;
3. разпореждания във връзка с активиране
на предложения и заявки на търговския участник – до 18 ч. на втория работен ден след датата
на диспечиране;
4. дневни извлечения за сетълмент за дните
от понеделник до неделя включително, в срок
до 3 работни дни след изтичане на седмицата,
като при липса на данни не по вина на оператора срокът тече от момента на получаване на
данните, но не по-късно от 3 дни след края на
отчетния период;
5. обобщени извлечения за сетълмент до 5 дни
след изтичане на календарния месец.
Раздел IV
Анализ и оценка на ефективността на електроенергийния пазар
Чл. 212. Въз основа на информацията съгласно
раздели втори, трети и пети комисията извършва
анализ на ефективността на функционирането
на пазара и свободната конкуренция.
Чл. 213. Търговски участник със значително
въздействие върху пазара е участник, който самостоятелно или съвместно с други се ползва
от позиция, равностойна на господстваща, т.е.
позиция на икономическа сила, позволяваща му
независимо поведение от конкуренти, потребители и крайни потребители.
Чл. 214. Ефективна конкуренция е налице,
когато нито един търговски участник, самостоятелно или съвместно с дру ги т ърговск и
участници, няма значително въздействие върху
свободния пазар.
Чл. 215. (1) При извършване на анализа комисията определя пазарния дял на всеки един от
търговските участници, осъществяващи дейност
на свободния пазар.
(2) Пазарният дял на всеки от търговските
участници на свободния пазар се изчислява въз
основа на някои от следните показатели:
1. нетни приходи от продажба на електрическа енергия;
2. количество продадена електрическа енергия
на търговци и на крайни потребители;
3. брой потребители;
4. други, приложими в зависимост от спецификата на съответния пазар съгласно законодателството за защита на конкуренцията.
(3) Водещ показател за определянето на пазарния дял на свободния пазар е количеството
продадена електрическа енергия на търговци и
крайни потребители.
(4) В зависимост от особеностите на пазара
комисията може да използва и други показатели, въз основа на които да определя пазарните
дялове, като необходимостта за използване на
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допълнителни показатели се мотивира в решението на комисията за резултатите от извършения
пазарен анализ.
Чл. 216. (1) При оценка на пазарните дялове
на предприятията на свободния пазар се отчита
и степента на пазарна концентрация.
(2) Степента на пазарна концентрация се изчислява чрез използване на показателите индекс
на Херфиндал-Хиршман (HHI) и коефициент на
пазарна концентрация (СR).
(3) Индексът на Херфиндал-Хиршман се определя по формулата:
n
I = 10000 X 2 ,

∑

HH

i=1

i

където:
Xi е пазарният дял на i–тия участник, в %;
n – броят на участниците на свободния пазар.
(4) В съответствие с получената стойност за
I HH за свободния пазар може да се определи като:
1. нормален конкурентен пазар с ниско ниво
на концентрация – при стойности на I HH под 1000;
2. сравнително конкурентен пазар със средно
ниво на концентрация – при стойности на I HH
от 1000 до 1800;
3. слабо конкурентен пазар с високо ниво на
концентрация – при стойности на I HH над 1800.
(5) Коефициентът на пазарна концентрация
се определя по формулата:
m

CRm = ∑ Wi,
i =1

където:
Wi е пазарният дял на i–тия участник, в %;
m – броят на участниците с най-голям пазарен
дял; обикновено m = 1 и m = 3.
(6) В съответствие с получените стойности
за СR1 и CR3 свободният пазар може да се определи, както следва:
1. стойност на CR1 > 20% – има значение за
нивото на конкуренцията;
2. стойност на СR1 > 40% – предполага господстващо положение на пазара;
3. стойност на СR1 > 50% – безусловно се
счита за индикация за господстващо положение
на пазара;
4. стойност на СR3, равна на почти 0% – идеална конкуренция;
5. стойност на CR3 между 40% и 70% – средно
конкурентен пазар;
6. стойност на CR3 между 70% и 100% – слабо
конкурентен пазар.
Раздел V
Резултати от мониторинга на пазара
Чл. 217. Операторът изготвя и предоставя
на комисията регулярни отчети, обхващащи
месечни, тримесечни и едногодишни периоди от
дейността на пазара, и извънредни отчети, поискани от комисията, съдържащи информация за:
1. търговски участници на пазара и търгувани от тях количества енергия по свободно
договорени цени;
2. общо количество енергия, търгувано по
свободно договорени цени;
3. цени на балансираща енергия за излишък и
за недостиг – минимални, средни и максимални;
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4. сетълмент на оператора;
5. неправомерни действия на пазара и неспазване на правилата за търговия;
6. друга информация, поискана от комисията.
Чл. 218. Данните се съхраняват в база данни
на оператора 6 години.
Чл. 219. Всички данни с изключение на общодостъпната информация са поверителни и
подлежат на защита в съответствие с чл. 114 ЗЕ.
Чл. 220. Комисията изготвя годишен мониторингов доклад за работата на електроенергийния
пазар, който съдържа:
1. оценка на структурата и работата на наблюдаваните съответни пазари;
2. оценка на неправилното функциониране на
пазара и възможните причини за това;
3. анализ на причините, довели до неправилно
функциониране на пазарите, в случай че бъде
установено такова, включително злоупотреба с
господстващо положение, практики и действия,
които са в противоречие с добросъвестните
търговски практики и увреждат или могат да
увредят интересите на конкурентите, както и
всякакви други нарушения на задълженията,
произхож дащи за търговските участници по
силата на тези правила;
4. предложения за мерки за отстраняване на
установените нарушения, възникнали в резултат
на работата на електроенергийния пазар или
повдигнати от пазарните участници;
5. предложения за изменения на правилата
за търговия с електрическа енергия и/или всяко
друго законодателство, свързано с тях.
Чл. 221. (1) Комисията предприема ефективни възпиращи санкции срещу търговските
участници, които са допуснали нарушения на
правилата за търговия, и/или уведомява други
компетентни органи.
(2) Комисията си сътрудничи с други компетентни държавни органи и други национални
регулаторни органи.
Чл. 222. (1) Операторът публикува официално
месечни доклади до 15-о число на следващия
месец и годишен доклад за дейността на пазара
до 31.03 на интернет страницата си.
(2) Комисията публикува официално годишния
мониторингов доклад за електроенергийния пазар
до 15 юли на интернет страницата си.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Обект“ е всяка отделена по отношение на
измерването на електрическата енергия електрическа инсталация на даден търговски участник.
2. „Виртуален електромер“ – пресметнати
сумирани стойности на консумираната и отдадената активна електрическа енергия от местата
на измерване на един или няколко обекта на
регистриран търговски участник на пазара на
електрическа енергия, определени по смисъла
на Правилата за измерване на количеството
електрическа енергия.
3. „Непряк член“ на балансираща група – обект
на потребител, за който е сключен договор само
с един доставчик и за който обект отговорността
за балансиране е прехвърлена на този доставчик.
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4. „Пряк член“ на балансираща група – обект
на потребител, за който може да бъде сключен
договор с повече от един доставчик, но отговорността за балансиране е прехвърлена само
на един от тях.
5. „Период на диспечиране“ – 15 минути.
6. „Период на сетълмент“ – 1 час.
7. „Мрежови услуги“ – достъп, пренос и системно управление.
8. „Системно управление“ – оперативно техническо у правление на елек т роенергийната
система с цел осигуряване на безаварийното
функциониране на ЕЕС в условия на сигурност
и спазване на стандартите за качество.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. До издаването на лицензии за доставчик
от последна инстанция функциите на доставчик
от последна инстанция се изпълняват от обществения доставчик за потребители, присъединени
към електропреносната мрежа и крайните снабдители, за потребителите, присъединени към
съответната електроразпределителна мрежа, за
територията на която имат издадена лицензия
за снабдяване.
§ 3. Разпоредбите на глава четвърта ще се
прилагат след изпълнение на изискванията на
§ 15, ал. 4 от Закона за енергетиката и внедряването на програмни средства за сетълмент на
сделките на организиран пазар „ден напред“.
§ 4. До 31.12.2010 г. електроенергийният системен оператор предлага за обсъждане изменения
и допълнения в глава четвърта, произтичащи от
промени в законодателството.
§ 5. Разпределителните предприятия разработват и съгласуват с ДКЕВР списъка по чл. 65, ал. 7
в срок една година от приемането на правилата.
§ 6. До 01.04.2011 г. разпоредбите на глави
пета – единадесета се прилагат пробно след
внедряване на програмни средства за сетълмент
на сделките на пазара на балансираща енергия
и изтичане на периода за регистрация на координаторите на балансиращи групи по чл. 59, 60
и 61 от правилата.
§ 7. До 01.05.2011 г. електроенергийният системен оператор отразява и обобщава резултатите от
пробния период по § 6 и предлага за обсъждане
изменения и допълнения на правилата.
§ 8. Небалансите по чл. 202, ал. 2 се прилагат
за срок 1 година след влизане в сила на правилата.
§ 9. До изтичане на посочените срокове в
§ 5, 6 и 7 от тези правила, но не по-късно от
01.07.2011 г., търговските участници работят по
Правилата за търговия с електрическа енергия,
приети с решение на ДКЕВР № П-3 от 08.06.2009 г.
(ДВ, бр. 59 от 2009 г.).
§ 10. Правилата за търговия са изготвени на
основание чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката
и са приети от Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране с решение по протокол № 94
от 25.06.2010 г. по т. 5.
6530

Председател: А. Семерджиев
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ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 330
от 23 юли 2010 г.

ЗАПОВЕД № РД-0700-440
от 4 август 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и в изпълнение на Решение № 477 от протокол № 57 на
Общинския съвет – гр. Бяла, нареждам считано
от началото на учебната 2010/2011 г.:
1. Да се преобразуват чрез сливане като филиали към ЦДГ „Първи юни“ – гр. Бяла, следните
детски заведения: ЦДГ „Теменуга“, с. Попович,
община Бяла, ЦДГ „Юрий Гагарин“, с. Господиново, община Бяла.
2. Обучението на децата от населените места
на вливащите се детски градини по т. 1 до 6-годишна възраст да се осъществява в съответните
населени места, като групите функционират като
филиали.
3. Задължителната документация на ЦДГ
„Теменуга“, с. Попович, и ЦДГ „Юрий Гагарин“,
с. Господиново, наличният инвентар, сградният
фонд и поземлените имоти – публична общинска собственост, да се приемат за управление
и стопанисване от ЦДГ „Първи юни“, гр. Бяла.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваните
чрез вливане детски градини и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между преобразуваните чрез вливане детски
градини и приемащата детска градина.
5. Трудовите правоотношения с персонала
на преобразуваните детски градини да бъдат
уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
На основание чл. 15, ал. 4 ППЗНП заповедта
да се обнародва в „Държавен вестник“.
Контрола по заповедта възлагам на зам.-кмета
на община Бяла.
Кмет: А. Трендафилов
6685

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Роман, реши:
1. Одобрява изработения подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план, за следните имоти в землището на с. Радовене: 000003, 000314 и
000318, и следните поземлени имоти в землището
на с. Кунино: № 044003, 044004, 044005, 044011,
044012, 044013, 044014, 000675, 000677, 00124, 131001,
131002, 131003, 131004, 131005, 131006, 131007, 131008,
000515, 000716, 060042, 060049, 060050, 060051,
060052, 000452, 060001, 060016, 060017, 060039,
060040, 060041, 060053, 060055, 060061, 062040,
000256, 000455, 000788, 062031, 000206, 044010,
060038, 000503, 062001, 062022, за изграждане на
ВЕЦ „Кунино“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 193, ал. 3 и 4 ЗУТ и чл. 64, ал. 1 и 2
ЗЕ учредява право на прокарване на техничес
ката инфраструктура и сервитут на въздушни
електропроводни отклонения за временно електрозахранване на три временни площадки на
обект МВЕЦ „Кунино“, както следва:
2.1. Учредява право на прокарване на техническата инфраструктура въздушен ел. провод ВЛ
20 kV за реализацията на обект „ЯЗ – временно
ел. захранване – за нуждите на строителството на
МВЕЦ „Кунино“ през имот № 000084 в землището
на с. Радовене с НТП – полски път от 3,20 л. м и
сервитут 0,024 дка, на „Кунино Енерджи“ – АД.
2.2. Учредява право на прокарване на техническата инфраструктура въздушен ел. провод ВЛ
20 kV за реализацията на обект „Сградоцентрала“ – временно ел. захранване – за нуждите на
строителството на МВЕЦ „Кунино“, през имоти
№ 000515 в землището на с. Кунино с НТП – полски път от 8,93 л. м и сервитут 0,067 дка, и имот
№ 000722 в землището на с. Кунино с НТП – полски път от 7,33 л. м и сервитут 0,055 дка, на
„Кунино Енерджи“ – АД.
2.3. Учредява право на прокарване на техническата инфраструктура въздушен ел. провод
ВЛ 20 kV за реализацията на обект „Бетонов
възел“ – временно ел. захранване – за нуждите
на строителството на МВЕЦ „Кунино“, през имот
№ 063003 в землището на с. Кунино с НТП – полски път от 5,73 л.м. и сервитут 0,043 дка, и имот
№ 000467 в землището на с. Кунино с НТП – пасище, мера, категория на земята – ІV от 22,27 л. м
и сервитут 0,167 дка, на „Кунино Енерджи“ – АД.
3. Възлага на кмета на община Роман да извърши всички правни и фактически действия във
връзка с посоченото учредяване на сервитута и
правото на прокарване по решението, включително и възлагане на пазарна оценка и издаване
на заповед за учредяване на възмездно право на
прокарване на въздушния ел. провод, по чл. 193,
ал. 3 и 4 ЗУТ.

ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 316
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Роман, одобрява изработения проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
и специализирана схема за „Въздушен електропровод 20 kV“ през имоти: ПИ № 137001, 137019,
137020, 17044, 137046, 137024, 137029, 137030,
137031, 137035, 137036, 137039, 138040, 138041,
138045, 138046, 138047, 138048, 000089, 000091,
000090, 144001, 144002, 090014, 090016 по КВС за
землището на гр. Роман; ПИ № 105001, 140006,
018130, 000765, 000766, 000759 по КВС за землището на с. Долна Бешовица, за захранване на
МВЕЦ „Долна Бешовица“.
Председател: Б. Нинов
6670

Председател: Б. Нинов
6671
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от „Българско вино“ – ООД,
София, „Винпром Плевен“ – ЕА Д, Пловдив,
ЛВК „Винпром“ – А Д, Търговище, Винарска
изба „Малката звезда“ – ООД, Харманли, Шато
„Коларово“ – ООД, с. Коларово, област Хасково,
Винарска изба „Логодаж“ – ООД, Благоевград,
„Едоардо Миролио“ – ЕООД, с. Еленово, област
Сливен, „Българска лозарска компания“ – ЕООД,
Видин, „Черноморско злато“ – А Д, Поморие,
„Бойар“ – ООД, Бургас, Винекс „Преслав“ – АД,
Велик и Преслав, област Шу мен, „Винп ром
Русе“ – ЕООД, Русе, ЕТ „Ивена Комерс – Валентин Шотев“ – Валентин Илиев Шотев, София, Винпром „Пещера“ – АД, Пловдив, „Сис
Индустрийс“ – ООД, София, на Наредба № 3 от
2010 г. за специфичните изисквания и контрола,
осъществяван от митническите органи върху
средствата за измерване на акцизни стоки (издадена от министъра на финансите, обн., ДВ,
бр. 15 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.), по което
е образувано адм. д. № 9716/2010 по описа на
Върховния административен съд.
6705
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Aдминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ – ЕАД,
София, „Специализирана болница за активно
лечение по кардиология Варна“ – ЕАД, Варна,
„Специализирана болница за активно лечение по
кардиология Ямбол“ – ЕАД, Ямбол, „Специализирана болница за активно лечение по кардиология
Велико Търново“ – ЕАД, В. Търново, на Решение
№ РД-НС-04-21 от 21.05.2010 г. на Надзорния съвет
на НЗОК за приемане на Правила за определяне на стойностите на делегираните бюджети
за дейностите за болнична медицинска помощ
към договорите с изпълнителите на болнична
медицинска помощ за 2010 г., по което е образувано адм. д. № 8816/2010 по описа на Върховния
административен съд.
6706
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от областния управител
на област Бургас на Решение № 350 на Общинския съвет – гр. Айтос, потвърдено на заседание,
проведено на 19.12.2009 г., отразено в протокол
№ 27 от 19.12.1009 г. По оспорването е образувано
адм. д. № 129/2010 по описа на Административния
съд – гр. Бургас.
6726
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
поскъпило оспорване по жалба от „Суиспорт
България“ – АД, на „Процедура за получаване
на удостоверение за управление на транспортни
средства в летателното поле на летище София“
и писмо изх. № 100-7731 от 25.05.2010 г. на „Летище София“ – ЕАД, по което е образувано адм.д.
№ 5143 по описа за 2010 г. на АССГ, І отделение,
6 състав. Следващото заседание по делото е насрочено за 3.09.2010 г. от 11 ч.
6656
Административният съд – София-град, съобщава, че има образувано адм.д. № 4762/2010
на Х троен състав по жалба на Пенсионнооси-
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гурително дружество „Алианц България“ – АД,
срещу чл. 25, ал. 1 от Наредбата за определяне
и администриране на местните данъци и такси
и цени на услуги, предоставени от Столична
община. Делото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 13.10.2010 г. от
11 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
6762

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение „Българска камара на хазартния бизнес“, София,
по своя инициатива и на основание чл. 14 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
30.09.2010 г. в 10,30 ч. в София, ул. Славянска 29,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността му до момента; 2.
освобождаване на членове на управителния съвет;
3. намаляване броя на членовете на управителния съвет; 4. промяна адреса на управление на
сдружението; 5. промяна устава на сдружението;
6. разни. Материалите за заседанието са на разположение в адреса на управление на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието на общото събрание ще се проведе
същия ден в 11,30 ч., на същото място.
6658
23. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл. 83, ал. 3 ЗА
свиква извънредно общо събрание на колегията
на 25.09.2010 г. в 9,30 ч. в зала № 6 на Съдебната
палата в Хасково, бул. България 144, 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 заплащания на труда, положен от служебните
защитници; 2. вземане на решение за провеждане
на общо събрание на адвокатите от страната за
иницииране на законодателна инициатива, насочена към защита на интересите на адвокатите,
както и за образуване на сдружение с нестопанска
цел Асоциация на българските адвокати. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6718
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска бридж федерация“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 01.10.2010 г. в 11 ч. в Стара
Загора, ул. Цар Симеон 100, в конферентната
зала на хотел „Верея“ при следния дневен ред:
1. утвърждаване на Наредба за провеждане на
държавните първенства за 2011 г.; 2. утвърждаване на годишния членски внос на спортните
клубове в съответствие с устава на федерацията;
3. утвърждаване на Наредба за квалификации на
представителен отбор на Република България
и представителен отбор – „Жени“ за 2011 г.; 4.
утвърждаване промени на базови коефициенти
в математическия модел на Наредба № 6 (ЕЛО)
на федерацията; 5. други. 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.
6456
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3. – Управителният съвет на СНЦ „Европейска перспектива“ („сдружението“) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
01.10.2010 г. в 10 ч. в София, район „Възраждане“, ул. Пиротска 37Б, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за промени в състава на
членовете на УС; 2. промени в устава на сдружението; 3. промяна на адреса на управлението
на сдружението.
6459
4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Координационен съвет на сдруженията на руските граждани и на гражданите от
руски произход в Република България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя
инициатива общо събрание на сдружението на
1.10.2010 г. в 12 ч. в София, ул. Г.С. Раковски 117,
ет. 6, ап. 19, при следния дневен ред: 1. промяна на
чл. 4, ал. 2 от устава на сдружението във връзка с
решение на управителния съвет от 28.05.2010 г. за
промяна на адреса на управление; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Материалите, свързани
със събранието, са на разположение на адреса
на управление на сдружението.
6586
1. – Федералният координационен съвет на
Националната федерация на труда „Химия и
индустрия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 35 от устава свиква Шестия конгрес на НФТ
„Химия и индустрия“ на 1 и 2.10.2010 г. в 14 ч. в
София, хотел „Царско село“, конферентна зала 3,
при следния дневен ред: 1. обзор на дейността на
НФТ „Химия и индустрия“ – 2005 – 2010 г. – национални и европейски предизвикателства пред
синдикализма; 2. организационни и финансови
измерения на мандат 2005 – 2010 г. – доклад на
ФКК; 3. изменения и допълнения в устава на НФТ
„Химия и индустрия“; 4. избор на ръководни и
контролни органи на НФТ „Химия и индустрия“;
5. програма и приоритети на НФТ „Химия и
индустрия“. Поканват се делегатите на Шестия
конгрес на НФТ „Химия ииндустрия“, избрани
и упълномощени от синдикалните организации,
съгласно утвърдената квота, както следва: синдикални организации с численост до 50 синдикални
членове – един делегат; синдикални организации
с численост от 50 до 100 членове – двама делегати; синдикални организации с численост от 100
до 200 членове – трима делегати; синдикални
организации с численост над 200 членове – петима делегати. Регистрацията на делегатите
на синдикалните организации и проверката на
пълномощните ще започне в 12 ч. на 1.10.2010 г.
пред конферентна зала 3. Материалите от днения ред се намират на разположение в офиса
на НФТ „Химия и индустрия“, София 1000, пл.
Македония 1, ет. 6.
6714
20. – Управителният съвет на Националната
асоциация на преводаческите агенции – България (НАПА – България), на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.10.2010 г.
в 10 ч. в зала „София“ на „Бест Уестърн хотел
„Сити“, ул. Стара планина 6, София 1000, с дневен
ред: 1. приемане на нов устав на сдружението; 2.
доклад за дейността на контролната комисия и
освобождаването от отговорност на членовете на
комисията; 3. промяна на седалището на сдружението; 4. прекратяване на мандата на стария
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УС, освобождаване от отговорност на членовете на УС и избор на нов управителен съвет; 5.
избор на председател на управителния съвет на
сдружението; 6. освобождаване от отговорност на
членовете на другите комисии на сдружението;
7. приемане на етичен кодекс на сдружението; 8.
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
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите.
6587
42. – Управителният съвет на Териториална
организация на научнотехническите съюзи, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 01.10.2010 г. в 18 ч. в Пазарджик,
ул. Цар Шишман 2, ет. 3, зала 4, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет на ТО на НТС за периода 2005 – 2009 г.; 2.
избор на нов управителен съвет на ТО на НТС.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6082
19. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество на Пазарджишките художници“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 2.10.2010 г. в 10 ч. в галерия
„Георги Машев“ в Пазарджик, ул. 2-ри януари
19, при следния дневен ред: 1. промяна на устава;
2. текущи.
6235
30. – Управителният съвет на Волейболен
клуб „Спартак 96“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 01.10.2010 г. в
17 ч. в сградата на волейболна зала „Спартак“,
Плевен, ул. Кала тепе 3, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на ВК „Спартак 96“; 2. промени в устава на ВК „Спартак 96“; 3. промени в
състава на УС на ВК „Спартак 96“; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
6058
7. – Съветът на директорите на „РХЛ“ – АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 2.10.2010 г. в
10 ч. в административната сграда в Пловдив,
ул. Тракия 26, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС
приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството
и одиторски доклад за 2009 г.; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет
на дружеството и одиторския доклад за 2009 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите за дейността им през
2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2009 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема предложението на съвета
на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г.; 5.
други. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие при
провеждането на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание
ще се проведе на 30.10.2010 г. в 10 ч. на същото
място и при същия древен ред. Материалите за
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общото събрание на акционерите се намират
на разположение в дружеството – Пловдив, ул.
Тракия 26, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
6484
29. – Управителният съвет на СНЦ „Агенция
за регионално икономическо развитие“ – Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от
устава свиква общо събрание на 1.10.2010 г. в 15 ч.
на адреса на управление на сдружението – Стара
Загора, ул. Ген. Столетов 127, ет. 1, с дневен ред:
1. приемане на технически и финансов отчет за
дейността на АРИР за периода 1.01. – 31.12.2009 г.;
2. приемане бюджета на АРИР – Стара Загора,
за 2010 г.; 3. промени в устава на АРИР – Стара
Загора; 4. освобождаване на стария и избор на
нов УС и председател на УС на АРИР; 5. информация за текущата дейност на организацията; 6.
разни. Материалите, свързани с дневния ред, са
на разположение в деловодството на сдружението. 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.
6486
28. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел К л уб по спортни танци
„Гранд“ – Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 01.10.2010 г. в 10 ч. в Хасково, ул. Генерал
Столетов 5, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
през изминалата 2009 г.; 2. приемане на промени
в устава на сдружението; 3. вземане на решение
за вливане в сдружението на Клуб по спортни
танци „Данс клуб Гранд“, Хасково, и Клуб по
спортни танци „Танцов клуб Гранд“, Хасково, без
ликвидация. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
6315
30. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Инициативен комитет Света Троица“, с. Каменец, община Пордим,
област Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 02.10.2010 г. в 10 ч. в
с. Каменец, община Пордим, област Плевен, в
сградата на Кметството – Клуб на пенсионера,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението, подготвен и внесен от председателя на УС; 2.
приемане на отчет за дейността на контролния
съвет на сдружението, подготвен и внесен от
председателя на КС; 3. приемане на нови членове
на сдружението; 4. вземане решение за ползване
на имуществото – движими вещи, собственост на
сдружението; 5. вземане решение за преобразуване
или прекратяване на дейността на сдружението;
6. вземане решение за назначаване на ликвидатор
при прекратяване дейността на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. при
същия дневен ред. Членовете на сдружението могат
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да се запознаят с писмените материали по дневния
ред от 01.09.2010 г. до 01.10.2010 г. всеки работен
ден от 15 до 17 ч. в Кметството на с. Каменец.
6107
Велика Мирославова Камбурова и Димитър
Боянов Димитров – ликвидатори на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Кърлинг Клуб С – 2000“, в ликвидация, ф. д.
№ 4575/2000 по описа на СГС, на основание чл. 267
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ канят всички
кредитори на сдружението да предявят своите
вземания в едномесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“ в срок една
година считано от датата на вземане на решение
за прекратяване на дейността на сдружението и
откриването на процедура по ликвидацията му.
6458
Мила Адрианова Табакова – председател на
ликвидационна комисия на Клуб на деловата жена
„Етерна“ – Ямбол, в ликвидация по ф. д. № 375/98
на Ямболския окръжен съд, на основание чл. 267
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на клуба да предявят вземанията си в
седалището му в 3-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6441
Николинка Вълкова Русева – ликвидатор на
„Алекс ком – 5“ – ЕООД, Ямбол, в ликвидация
по ф.д. № 378/97, на основание чл. 267 ТЗ кани
кредиторите на дружеството да предявят исканията си.
6590
Пламен Кънчев Караиванов, Тихомир Петров
Борачев, Пенчо Стефанов Ковачев и Юлиян
Найденов Найденов – ликвидатори на сдружение
с нестопанска цел „Асоциация за газификация и
икономически просперитет на община Силистра“ – в ликвидация, Силистра, в ликвидация по
ф.д. № 111/2005 на Силистренския окръжен съд,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ канят кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
6564
Светлана Никифорова Върбанова – ликвидатор на сдружение „Информация и устойчиво развитие“ – Ловеч, в ликвидация по ф.д. № 523/2001,
кани вси чк и к реди тори на сд ру жението да
предявят вземанията си в едномесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
6720
Тоня Маринова Давидова – ликвидатор на
Спортен клуб по синхронно плуване „Академик“,
в ликвидация по ф.д. № 14086/95 на СГС, на основание чл. 14 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
6457
Поправка. В Заповед № РД-10-7706-215 от
28.VII.2010 г. на областния управител на област
Варна (ДВ, бр. 63 от 2010 г., стр. 63) се прави
следната поправка: думите „селищно образувание
местност Кочмар (Възраждане І – VI м.р.)“ да се
четат: „местност Кочмар (Възраждане V – VI м.р.)“.
6844
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