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На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
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П О С ТА Н О В Я В А М :
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Федерация на научно-техническите съюзи.
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6829

УКАЗ № 252
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Цунехару Такеда – извънреден и пълномощен посланик на Япония в
Република България, с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големите му
заслуги за развитието на българо-японските
отношения.
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Президент на републиката: Георги Първанов
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
ОТ 11 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 № 85 на Министерския
съвет от 2007 г. за организация и координация
по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от
2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г. и бр. 4, 5
и 19 от 2010 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В наименованието думите „организация
и“ се заличават.
2. В чл. 2:
а) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. представлява Република България на
заседанията на Съвет „Общи въпроси“ и на
Съвет „Външни работи“ и на съпътстващите ги
заседания, включително на срещите на министрите, отговарящи за политиката на развитие;“
б) в ал. 3, т. 4 и 5 накрая се добавя „и до
политиката на развитие“;
в) в ал. 3 т. 6 се отменя.
3. В чл. 3:
а) в ал. 2:
аа) в т. 4 думата „комитологията“ се заменя
с „процеса по вземане на решения по чл. 290
и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз“;
бб) в т. 6 накрая думите „председателя и“
се заличават;
вв) точка 7 се изменя така:
„7. отговарят пряко за организацията и координацията по европейските въпроси в рамките
на съответното министерство, за формулирането
и отстояването на националната позиция в съответните формати на Съвета на Европейския
съюз, за изработване на рамковите позиции
и за организацията и координацията относно
осъществявания от Европейската комисия механизъм за сътрудничество и оценка.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Министрите в съответствие със своята
компетентност организират подготовката и
представянето на информация, включително
чрез брифинги, на представители на посолствата на държавите – членки на Европейския
съюз, в София за дневния ред и позицията на
България преди всяко заседание на Съвета на
Европейския съюз.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя
така:
„(4) Проектите на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими
за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, се съгласуват при следния ред:
1. актовете, които се приемат от министър
или ръководител на друго ведомство, се съгласуват предварително в рамките на работните
групи по чл. 7, ал. 2 съобразно тематиката
и впоследствие – с дирекция „Координация
по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет, като се
прилага становището на работната група; проектите на актове се изпращат за съгласуване
заедно с таблица на съответствието съгласно
приложение № 2;
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2. актовете, които се приемат от Министерския съвет, се внасят за разглеждане след
съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и неговата
администрация, придружени със становище на
съответната работна група по чл. 7, ал. 2 и с
таблица на съответствието съгласно приложение № 2.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя
така:
„(5) В срок до 10 работни дни след всяко
заседание на Съвета на Европейския съюз
съответният министър внася в Министерския
съвет доклад за резултатите и взетите решения.
Докладът съдържа оценка за съответствие на
взетите решения с националната позиция, както
и оценка за очакваното отражение на взетите
решения върху националния интерес.“
4. В чл. 5, ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. председател: министърът на външните
работи или определен от него заместник-министър;
2. членове:
а) постоянният представител на Република
България към Европейския съюз и неговият
заместник;
б) заместник-министри съобразно тяхната
компетентност по европейските политики;
в) началникът на политическия кабинет на
министър-председателя;
г) началникът на политическия кабинет
на министъра по управление на средствата от
Европейския съюз;
д) директорът на дирекция „Координация
по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет;
е) директорът на дирекция „Европейски
съюз“ на Министерството на външните работи;
ж) ръководителят на структурното звено
в администрацията, което отговаря за процесуалното представителство пред съдебните
институции на Европейския съюз;
з) ръководителите на работните групи по
чл. 7, ал. 2;“
б) създава се т. 3:
„3. с право на участие в заседанията на Съвета по въпроси от тяхната компетентност са:
а) подуправител на Българската народна
банка или определен от него представител;
б) член на Сметната палата;
в) член на Комисията за защита на конкуренцията;
г) заместник-председател на Националния
статистически институт;
д) заместник-председател на Патентното
ведомство или определено от него длъжностно
лице;
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е) председателят на Държавната агенция
за бежанците;
ж) председателят на Комисията за защита
на личните данни;
з) председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или определен от него
заместник-председател;
и) представители на ръководните органи на
други заинтересувани институции и ведомства;
к) директори на дирекции от министерствата,
определени от съответните министри.“
5. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) точка 6 се изменя така:
„6. одобрява шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и
законодателни проекти (досиета) по време на
всяко Председателство на Съвета на Европейския съюз;“
бб) в т. 7 след думите „и по които не е пос
тигнато съгласие в съответната работна група
по чл. 7“ се поставя запетая и се добавя „ал. 2“;
вв) в т. 8 думите „работните групи по чл. 7“
се заменят с „отговорните министерства и
ведомства“;
гг) точка 9 се отменя;
дд) в т. 10 думите „Съд на Европейските
общности“ се заменят със „Съд на Европейския съюз“;
ее) точка 11 се отменя;
жж) създават се т. 12 и 13:
„12. одобрява разпределението на получените
чрез системата по чл. 16 проекти на актове
на Европейския съюз (досиета), Бели и Зелени
книги на Европейската комисия, както и други
документи, които се разглеждат в рамките на
процеса на вземане на решения в Европейския
съюз;
13. одобрява разпределението на отговорностите по чл. 16а.“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „и до политиката
на развитие“;
в) алинеи 3 – 13 се отменят.
6. Създават се чл. 6а, 6б и 6в:
„Чл. 6а. (1) Редовните заседания на Съвета
по европейските въпроси се провеждат веднъж
седмично по предварително утвърден от неговия
председател дневен ред.
(2) Редовно заседание на Съвета по европейските въпроси може да бъде отменено по
решение на неговия председател.
(3) Редовните заседания на Съвета по европейските въпроси се провеждат, ако на тях
присъстват повече от половината членове на
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Съвета по чл. 5, ал. 1, т. 2, букви „б“ – „г“ и
повече от половината от останалите членове
по чл. 5, ал. 1, т. 2, букви „д“ – „з“.
(4) При невъзможност за участие на член
на Съвета, който е представител на политическия кабинет на министър, в заседанието може
да вземе участие друг член на политическия
кабинет на същия министър или ръководител
на структурно звено в министерството, който
е оправомощен да участва в политическия
формат на заседанията на Съвета.
(5) По решение на председателя на заседанията могат да бъдат канени и представители
на гражданското общество, включително представители на Икономическия и социален съвет.
(6) Въпроси могат да се внасят за разглеждане на редовните заседания само до края
на работното време на деня, предхождащ
заседанието. Предложенията за внасяне на
допълнителни въпроси се правят писмено,
включително по електронен път, от членовете
или от упълномощени техни представители до
председателя и секретариата на Съвета по европейските въпроси. Секретариатът на Съвета
по европейските въпроси незабавно уведомява
неговите членове за допълнителните въпроси,
включени в дневния ред.
(7) Членовете на Съвета по европейските
въпроси могат да предлагат на председателя
на Съвета свикване на заседание за разглеждане на определени въпроси. Предложенията
се правят писмено.
(8) Извънредни заседания на Съвета по
европейските въпроси се провеждат при необходимост и по решение на председателя.
(9) Секретариатът на Съвета по европейските
въпроси уведомява писмено по електронен път
членовете на съвета за датата и дневния ред
на извънредните заседания.
(10) При съгласуване на материали в рамките на Съвета по европейските въпроси се
прилага правилото на мълчаливото съгласие,
като за всеки конкретен случай се определят
срок и лице за контакт и за предоставяне на
становища и бележки.
Чл. 6б. (1) В дневния ред на редовните заседания на Съвета по европейските въпроси
се обособяват две части:
1. част 1 – въпроси, които изискват политическо решение, в т.ч. одобряване на позиции за
заседания на Европейския съвет и на Съвета на
Европейския съюз, позиции по стратегически
въпроси и законодателни инициативи с дългосрочен и/или значим ефект за България или за
Европейския съюз, както и други въпроси, които
по преценка на председателя или на вносителя
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изискват политическа намеса; решенията по
част 1 се вземат от членовете на Съвета по
чл. 5, ал. 1, т. 2, букви „б“, „в“ и „г“;
2. част 2 – обсъждане и приемане на позиции и решения по въпроси извън посочените
в т. 1, в т.ч. организационни, координационни
и други въпроси от междусекторен характер.
(2) Членовете на Съвета по европейските
въпроси отговарят лично за своевременната
подготовка и обосновка на внесените от тях
материали.
(3) На заседанията на Съвета по европейските
въпроси се води протокол, който се подписва
от председателя и от секретаря на Съвета.
Секретариатът на Съвета изпраща препис от
протоколите от заседанията на членовете на
Съвета по европейските въпроси, както и до
председателя на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
на Народното събрание и до представителя на
Президента на Република България.
Чл. 6в. (1) Заседанията на Съвета по европейските въпроси се ръководят от неговия
председател. В случаите на негово отсъствие
Съветът се ръководи от определен заместникминистър на външните работи или от определен
от председателя член на Съвета.
(2) Представянето и обсъждането на проектите на позиции или на въпроси от дневния
ред, които изискват дискусия, започват с доклад
от съответния вносител – член на Съвета по
европейските въпроси.
(3) Всеки член на Съвета по европейските
въпроси може да бъде придружаван от служители от съответната администрация при условие
на предварително своевременно уведомяване
на секретариата.
(4) Всеки вносител може да оттегли или да
поиска отлагане на внесения от него за разглеждане въпрос, като изложи мотивите за това.
(5) Решенията на Съвета по европейските
въпроси се вземат с общо съгласие. Когато не
се постигне съгласие, председателят може да
постави въпроса на гласуване. Спорният въпрос/
позиция се внася от заинтересувания министър
или заместник министър-председател с мотивиран доклад за разглеждане на заседание на
Министерския съвет, като се отразяват всички
изразени становища и се прилага извадка от
протокола от заседанието на Съвета.
(6) Одобрените от Съвета по европейските
въпроси документи и длъжностите по ал. 5 се
считат за преминали предварителното съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата админис
трация преди внасянето им за разглеждане от
Министерския съвет.“
7. Член 7 се изменя така:
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„Чл. 7. (1) Всеки министър и ръководител на ведомство според функционалната си
компетентност осигурява и отговаря пряко за
участието и представянето на българската позиция в работата на съответните подготвителни
органи на Съвета на Европейския съюз, както
и в процеса на вземане на решения по чл. 290
и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за които неговото ведомство
е определено за водещо, съгласно приложение
№ 2a. Когато разработването и представянето на
позиция е по въпроси, изискващи участието на
други компетентни министерства и ведомства,
техните ръководители осигуряват и отговарят
пряко за това съдействие.
(2) Министрите и ръководителите на ведомства създават междуведомствени работни
групи съгласно приложение № 3.
(3) Всеки ръководител на водещо ведомство по приложение № 3 със съдействието на
ръководителите на компетентните ведомства,
чиито представители участват в съответната
междуведомствена работна група, осигурява и
отговаря пряко за участието и представянето на
българската позиция в работата на съответните
комитети и работни групи към Европейската
комисия.
(4) Поименният състав на работните групи
по ал. 2 се определя със заповед на отговорния министър или ръководител на съответната
отговаряща по проблематиката администрация
по предложение на заинтересуваните министри
или ръководители на ведомства.
(5) С решение на Съвета по европейските
въпроси може да се създават временни работни
групи за изпълнение на конкретни задачи, като
се определя водещото ведомство.
(6) Работните групи се състоят от ръководител, заместник-ръководител/и, секретар и
членове.
(7) В работните групи освен експерти от
водещото ведомство се включват и експерти
от дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет, от дирекция „Европейски
съюз“ на Министерството на външните работи,
служители на юрисконсултски и експертни
длъжности от специализираната администрация
на други заинтересувани ведомства, владеещи
поне един от работните езици на Европейския
съюз.“
8. В чл. 10:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така:
„Водещото ведомство, подпомагано от работните групи по чл. 7, ал. 2:“;
бб) точка 6 се изменя така:

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

„6. изготвя указания за заседанията на работните групи и комитети към Съвета на ЕС,
на КОРЕПЕР, за заседанията на експертните
работни групи към Европейската комисия и
в процеса на вземане на решения по чл. 290
и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;“
вв) създава се т. 13:
„13. въвежда материали и документи в
информационната система по реда на чл. 16
и подава необходимата информация в базата
данни по реда на чл. 16а.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Работните групи се отчитат за работата
си пред съответния отговорен министър или
ръководител на ведомство.“
9. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) По всички въпроси (досиета),
които се разглеждат за първи път от Съвета
на Европейския съюз, от подготвителните му
органи, в процеса на вземане на решения по
чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и по Белите
и Зелените книги на Европейската комисия,
се изготвя рамкова позиция съгласно приложение № 4.
(2) Рамковите позиции по въпроси, които се
разглеждат от Съвета на Европейския съюз, от
подготвителните му органи, както и по Белите
и Зелените книги на Европейската комисия
се изготвят в срок до 4 седмици от решението
по чл. 6, ал. 1, т. 12. С решение на Съвета по
европейските въпроси и при необходимост за
отделни досиета може да бъде определeн подълъг или по-кратък срок.“
10. В чл. 11:
а) в ал. 1:
аа) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. в случаите, когато рамкова позиция се
отнася до въпроси, които попадат единствено
в сферата на компетентност на водещото проблематиката ведомство, рамковата позиция
се утвърждава от отговорния заместник-министър или от съответния отговорен член на
Съвета по европейските въпроси; проектът
на рамкова позиция се изпраща до дирекция
„Координация по въпросите на Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет и до дирекция „Европейски съюз“ на
Министерството на външните работи, които
могат да предоставят бележки и предложения,
включително за внасяне на проекта на рамкова
позиция за разглеждане на заседание на Съвета
по европейските въпроси;
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3. окончателният текст на утвърдената рамкова позиция по т. 2 се изпраща от отговорното
водещо ведомство за сведение до секретариата
и чрез него – до членовете на Съвета по европейските въпроси;“
бб) в т. 4 думата „ресорния“ се заменя с
„отговорния“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Изменения и допълнения на рамкова
позиция се разработват и одобряват по реда
на ал. 1.“;
в) в ал. 3 след думите „Съвета по европейските въпроси“ се добавя „от съответния член
на Съвета“;
г) създава се ал. 4:
„(4) Рамковите позиции се предоставят
по реда на Закона за достъп до обществена
информация.“
11. В чл. 12:
а) в ал. 2, т. 4 думите „съответно с ръководителя на работна група по чл. 7“ се заличават;
б) в ал. 3:
аа) в т. 7 думите „съответно с ръководителя
на работна група по чл. 7“ се заличават;
бб) в т. 8 думите „с копие до ръководителя
на работна група по чл. 7“ се заменят със „с
копие до водещото ведомство“.
12. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Създава се информационна система с материали и документи, които се получават
от Европейския съюз и се представят пред неговите органи и институции. Информационната
система съдържа материали и документи във
връзка с провеждането на преговори в процеса
на вземане на решения в Европейския съюз
и е предназначена за българската държавна
администрация. В системата не се въвежда
класифицирана информация.
(2) Информационната система служи за
автоматично препращане и съхранение на материалите във връзка с процеса на вземане на
решения, получавани от Генералния секретариат
на Съвета на Европейския съюз.
(3) Въвеждането в системата на материали и
документи, създадени от българската държавна
администрация, се осъществява при следните
условия и ред:
1. организирането на заседанията на Съвета по европейските въпроси се извършва от
секретариата на Съвета;
2. подробното описание на статуса и развитието по междуинституционалните досиета
и други документи на Европейския съюз се
извършва от дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията
на Министерския съвет;
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3. прикачването на окончателните текстове
на рамковите позиции към междуинституционалните досиета и други документи на Европейския съюз се извършва от потребители от
водещите ведомства;
4. прикачването на окончателните текстове
на указанията и докладите от срещите, провеждани в рамките на Съвета на Европейския
съюз и подготвителните му органи, се извършва
от потребители от водещите ведомства, в т.ч.
потребители от Постоянното представителство
на Република България към Европейския съюз;
5. прикачването на окончателните текстове
на позициите на Министерския съвет за заседанията на Съвета на Европейския съюз и на
докладите до Министерския съвет от заседания
на Съвета на Европейския съюз се извършва
от потребители от водещите ведомства;
6. въвеждането в системата на материали за
участие в комитетите и работните органи към
Европейската комисия в процеса на вземане
на решения по чл. 290 и 291 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, в т.ч.
дневни редове, рамкови позиции, указания, доклади, се извършва от потребители от водещите
ведомства, в т.ч. потребители от Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз.
(4) Ръководителите на водещите ведомства
създават организация за осигуряване включването в системата на материалите по ал. 3,
т. 3 – 6.“
13. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Създава се електронна база данни, чрез която се разпределят отговорностите за
приемане на национални мерки за въвеждане/
прилагане на новоприетите директиви, решения
и регламенти на Европейския съюз.
(2) Въвеждането на информация в базата
данни се осъществява при следните условия
и ред:
1. информация за новоприетите директиви,
решения и регламенти, както и предложение за
определяне на отговорно ведомство и работна
група, се попълва от дирекция „Координация
по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет;
2. потребителите от водещите ведомства
подават необходимата информация във връзка
с поемането отговорностите по ал. 1;
3. всеки месец дирекция „Координация по
въпросите на Европейския съюз“ внася за одобряване от Съвета по европейските въпроси
разпределението на отговорностите по ал. 1.“
14. В чл. 18:
а) в ал. 1 накрая се добавя „или по
чл. 141 – 143 от Договора за създаване на
Европейската общност за атомна енергия“;
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б) в ал. 2 накрая се добавя „или по
чл. 141 – 143 от Договора за създаване на
Европейската общност за атомна енергия“;
в) в ал. 3:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Координация по въпросите
на Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет дава указания на водещото ведомство и на съответната работна група
относно формата и срока за подготовка на
позиция; проектът на позиция съдържа аргументирано становище относно официалното
твърдение на Европейската комисия, както и
друга информация, поискана от Европейската
комисия; освен в случаите, когато твърденията
на Комисията се оспорват или съответните
задължения са вече изпълнени, позицията
включва и информация за срока и за мерките
за изпълнение на задълженията;“
бб) точки 4 и 5 се изменят така:
„4. вносителят докладва проекта на позиция
на заседание на Съвета по европейските въп
роси, след което оформя окончателния текст
на позицията и го изпраща до дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“
в администрацията на Министерския съвет;
5. дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет изпраща позицията на Европейската комисия чрез Системата за прилагане
на правото на Европейския съюз; дирекция
„Координация по въпросите на Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет изпраща позицията до дирекция „Международно право и право на Европейския съюз“
на Министерството на външните работи и до
дирекция „Европейски съюз“ на Министерството
на външните работи;“
вв) точки 6 и 7 се отменят;
г) в ал. 5 думите „Комисията по европейските
въпроси на Народното събрание“ се заменят с
„Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното
събрание“.
15. Създава се чл. 18а:
„18а. (1) Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията
на Министерския съвет осъществява координацията в случаите на информационна фаза,
предхождаща процедурите по чл. 258 – 260 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз или по чл. 141 – 143 от Договора за
създаване на Европейската общност за атомна
енергия.
(2) В случаите на административни писма, получени от Европейската комисия чрез
електронната мрежа в рамките на Проекта на
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Европейския съюз за общностното законодателство или чрез Постоянното представителство
на Република България към Европейския съюз,
проектите на отговори се подготвят и одобряват
при следните условия и ред:
1. дирекция „Координация по въпросите
на Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет изпраща всички получени
от Европейската комисия материали до компетентните ведомства и работни групи, като
определя срок за отговор; когато административните писма са получени в Постоянното
представителство на Република България към
Европейския съюз, те се препращат до дирекция
„Координация по въпросите на Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет;
2. водещото ведомство, подпомагано от съответната работна група, подготвя проекта на
отговор; проектът на отговор съдържа конкретна
информация по всеки от поставените въпроси,
включително предложение за разрешаване на
проблема, когато това е възможно, както и
друга подходяща информация, свързана със
запитването;
3. в случаите, когато в запитването не е посочено друго, срокът за отговор е 10 седмици
от получаване на писмото чрез електронната
мрежа в рамките на Проекта на Европейския
съюз за общностното законодателство;
4. проектите на отговори, по които е пос
тигнато съгласие в съответната работна група
или които попадат единствено в сферата на
компетентност на водещото ведомство, се
съгласуват и утвърждават при условията и по
реда на чл. 11, ал. 1, т. 2 и 3;
5. когато по проекта на отговор не може
да бъде постигнато съгласие в рамките на
работната група, той се внася за разглеждане
и одобряване на заседание на Съвета по европейските въпроси;
6. в случай че по проект на отговор не може
да бъде постигнато съгласие в рамките на
съгласувателната процедура в Съвета по европейските въпроси или проектът на отговор се
отнася до приоритетни въпроси от национално
значение, той се внася от ресорния министър
или заместник министър-председател с мотивиран доклад за разглеждане на заседание на
Министерския съвет;
7. утвърдените отговори се изпращат от водещото ведомство до дирекция „Координация
по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет;
8. дирекция „Координация по въпросите
на Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет изпраща отговора до Ев-
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ропейската комисия чрез електронната мрежа
в рамките на Проекта на Европейския съюз
за общностното законодателство или чрез
Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз в случаите,
когато писмото от Комисията е получено чрез
Постоянното представителство.“
16. В чл. 19, ал. 1:
а) в т. 3 думите „или организира подготовката на“ се заличават;
б) точка 9 се отменя.
17. Член 21 се отменя.
18. В чл. 23:
а) в ал. 2 думите „заинтересуваният министър“ се заменят със „заинтересуваната
администрация“;
б) в ал. 4 изречение второ се заличава;
в) алинея 5 се отменя.
19. В чл. 24 – 24г навсякъде думите „заинтересуваният министър“ се заменят с „тя“.
20. Член 25 се отменя.
21. В чл. 28:
а) в т. 5 накрая се добавя „и до политиката
на развитие“;
б) в т. 11 накрая се добавя „и на информационната фаза по чл. 18а“;
в) в т. 12 накрая се добавя „и базата данни
по чл. 16а“;
г) в т. 14 думите „с Бюрото за техническо
подпомагане“ се заменят с „във връзка с инструмента за техническо подпомагане“, а думата
„Office“ в скобите се заличава.
22. Навсякъде в постановлението:
а) думите „Съвета по общи въпроси и външни
отношения“ се заменят със „Съвета „Общи
въпроси“ и Съвета „Външни работи“;
б) думите „Европейската политика за сигурност и отбрана“ се заменят с „Общата политика
за сигурност и отбрана“;
в) думата „комитология“ се заменя с „вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора
за функционирането на Европейския съюз“;
г) думите „спомагателни“ и „спомагателните“ се заменят съответно с „подготвителни“ и
„подготвителните“.
23. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) точка 4 се отменя;
б) създава се т. 8:
„8. „Информационна фаза“ е размяна на
административни писма между Европейската
комисия и българската администрация по
въпроси, за които се налагат пояснения на
фактическата или правната позиция на Репуб
лика България във връзка с въвеждането и
прилагането на правото на Европейския съюз.“
24. Създава се приложение № 2a към чл. 7,
ал. 1:

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

„Приложение № 2a
към чл. 7, ал. 1
ПОДГОТВИТЕЛНИ ОРГАНИ
НА
СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
(ГРУПИ И КОМИТЕТИ)

ВОДЕЩО
ВЕДОМСТВО
(В скоби е
посочена
референция
към работните групи
по чл. 7,
ал. 2)

1

2

РАЗДЕЛ А
Комитети, създадени по силата
на учредителните договори, на
междуправителствени решения, с
решения на Съвета на ЕС и работни групи към КОРЕПЕР
А.1.(а) Комитет на постоянните МВнР
представители – 2-ра част (КОРЕПЕР-II)
(б) Комитет на постоянните МВнР
представители – 1-ва част (КОРЕПЕР-I)
А.2. Икономически и финансов МФ, БНБ
комитет
(РГ 11) –
формат
„столици“
А.3. Комитет „Заетост“

МТСП –
формат „столици“ (РГ 13)

А .4. Ком и т е т по т ърг ов с к ат а МИЕТ (РГ
политика
25)
– Членове
– Заместник-членове
– Експерти ( STIS, услуги и
инвестиции, взаимно признаване)
А . 5. Ко м и т е т по по л и т и к а и МВнР
сигурност (КОПС)
А .6. По с т оя нен ком и т е т за
операт и вно с ът ру д н и че с т в о в
областта на вътрешната сигурност
(COSI)

МВР със
съдейст
вието на
ДАНС и
АМ
по
въпросите
от тяхна
компе
тентност

А.7. Комитет „Социална закрила“ МТСП –
форм ат
„стол ици“
(РГ 13)
А.8. Специален комитет по селско МЗХ
стопанство (SCA)
А.9. Военен комитет (EUМC)

МО

А.10. Комитет за гражданските МВнР и
аспекти на управлението на кризи МВР

С Т Р.
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А.11. Комитет за икономическа МФ –
политика
форм ат
„стол ици“
(РГ 11)

В.8. Работна група „Статистика“ НСИ (РГ
(с изключение на земеделска 12)
статистика)

А.12. Комитет по финансови услуги МФ, БНБ –
формат
„столици“
(РГ 28)

В.10. Не съществува

А.13. Комитет по сигурността

ДКСИ,
ДАНС

В.9. Работна група „Информация“ МВнР
В.11. Работна група „Електронни МВнР
комуникации“
ДАНС
Работна група на главните (ДКСИ)
координатори по SESAME

(а) INFOSEC-CSC (I)

ДАНС

В.12. Работна група „Кодификация МВнР
на законодателството“

(б) Експерти по ГНСС

МИЕТ (РГ
35)

В.13. Работна група от правни/ МВнР
езикови експерти (кодификация)

(в) Група за акредитиране ДАНС,
на сигурността
ДКСИ
(SAPs)
А.14. Група „Античи“

МВнР

А.15. Група „Мертенс“

МВнР

А.16. Работна група „Приятели на МП
председателството“ – правосъдие
А.18. Работна група „Съветници/ МП
аташета“ – правосъдие
Работна група „Съветници/ МЗХ
аташета“ – земеделие
РАЗДЕЛ В
ОБЩИ ВЪПРОСИ
В.1. Работна група „Общи въпроси“ МВнР
В.2. Не съществува
В.3. Раб о т на г ру па на вис око МВР,
равнище „Убежище и миграция“ МТСП,
МВнР, ДАБ
В.4. Хоризонтална работна група МВР, МФ„Наркотици“
АМ, МЗ и
МВнР
(РГ 23)
В.5. Работна група „Структурни МФ или
мерки“
министърът
по
управление
на
средствата
от ЕС (РГ
19) участие
на МРРБ
В. 6 . Р а б о т н а г р у п а „ К р а й н о МРРБ и
отдалечени райони“
министърът
по управ
ление на
средств ата
от ЕС (РГ
19)
В.7. Р а б о т н а г р у п а „ А т о м н и МИЕТ (РГ
въпроси“
14)

В.14. Раб о т н а г р у п а „С ъ д н а МВнР –
Европейския съюз“
формат
„стол ици“
(РГ 32)
В.15. Работна група „Правилник МВнР
за персонала“
съвместно
с МФ
В.16. Работна група „Нови сгради“ МВнР
съвместно
с МФ
В.17. Времен на рабо т на г ру па МВнР
„Дей нос т по изп ъ л нен ие т о на
зак люченията на Съвета от 26
април 2004 г. относно Кипър“
В.18. Времен на рабо т на г ру па МВнР със
„Механизъм за сътрудничество и съдейст
оценка за България и Румъния“ вието на
МП (РГ 33)
и МВР (РГ
23)
В.19. Работна група „Разширяване МВнР (РГ
и държави, водещи преговори за 30)
присъединяване към ЕС“
В.20. Временна рабо т на г ру па МВнР (РГ
з а п од г о т о в к а н а д о г о в о р з а 30)
присъединяване с Хърватия
В.21. Работна група „Електронно М П
(РГ
правосъдие“
33) – формат
„столици“
РАЗДЕЛ С
ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
С.1. Работна група на съветниците МВнР
по външни отношения
(а) Санкции

МВнР

С.2. Работна група „Международно МВнР –
публично право“
формат
„столици“
съд

(а) Международен наказателен МВнР

С.3. Работна група „Морско право“ МВнР –
формат
„столици“
С.4. Работна група „ООН“

МВнР

С.5. Работна група „ОССЕ и Съвет МВнР
на Европа“
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С.6. Рабо т на г ру па „Пра ва на МВнР –
човека“
формат
„столици“
С .7. Р а б о т н а г р у п а „Т р а н с  МВнР
атлантически отношения“
С.8. Не съществува
С.9. Рабо т на г ру па „Из т оч на МВнР
Европа и Централна Азия“
С.10 Работна група „ЕАСТ“

МИЕТ
(РГ 25)

ВЕСТНИК
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С.29. Работна група „Експортно МИЕТ (РГ
кредитиране“
25)
С.30. Работна група „Сътрудничество МВнР
за развитие“
С.31. Работна група „Подготовка
на международни конференции по МВнР
въпросите на развитието“
С.32. Работна група „Помощ с МВнР
храни“

С.11. Раб о т на г ру па „За па д н и МВнР
Балкани“

С.33. Работна група „Суровини“

С.12. Временна работна група ad hoc МВнР
за мирния процес в Близкия изток

С.34. Работна група „Консулски МВнР
въпроси“

С.13. Работна група „Близък изток МВнР
и Персийски залив“

С.35. Работна група „Администра- МВнР
тивни въпроси и протокол на ОВППС“

С.14. Работна група „Машрек и МВнР
Магреб“
С.15. Работна група „Африка“

МВнР

С.16. Раб о т на г ру па „ Афри к а , МВнР
Карибите и Тихия океан“
(РГ 26)
МИЕТ
(РГ 25)
С.17. Ра б о т н а г р у п а „ А з и я и МВнР
Океания“
С.18. Работна гру па „Латинска МВнР
Америка“

С.36. Група „Николаидис“

МИЕТ (РГ
25)

МВнР

С.37. Не съществува
C.38. Работна група по прилагане МВнР, МВР
на специфични мерки за борба с ДАНС
тероризма
РАЗДЕЛ D
ФИНАНСОВИ И
ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

С.19. Работна група „Тероризъм“ МВнР
(Международни аспекти)

D.1. Работна група „Собствени МФ –
ресурси“
формат
„столици“

С. 2 0 . Р а б о т н а г р у п а „ Не р а з  МВнР
пространение на ядреното оръжие“

D.2. Работна група на финансовите МФ
съветници

С.21. Работна група „Износ на МВнР
конвенционално оръжие“

D.3. Работна група „Финансови МФ (РГ
услуги“
28) –
формат
„столици“

С.22. Работна група „Глобално МВнР
р а з о р ъ ж а в а не и кон т р о л н а д
въоръженията“
С.23. Работна група „Изделия с МИЕТ (РГ
двойна употреба“
25)
С.24. Работна група „Европейска МВнР
политика в областта на
въоръженията“
С.25. Политико-военна работна МО, МВнР
група
С.26. Работна група на Военния МО
комитет (EUМCWG)
пълноправни членове
НТF

МО

аd hoc формат EUМCWG/ МО

EUМCWG/НТF с участие МО
на експерти
С.27. Работна група „Търговски МИЕТ (РГ
въпроси“
25)
С.28. Работна група „Обща система МИЕТ (РГ
за преференции“
25)

(а) Изиск ва н и я за ка п и та лова
адекватност
(б ) А л т е р н а т и в н и ф о н д о в е
за инвестиции, проспекти,
инвестиционни компании
(в) Н а д з о р и р е г у л а ц и и в ъ в
финансовия сектор
(г) Агенции за кредитен рейтинг
(д) Платежни услуги, презгранични
плащания, институции за
електронни пари, SERA
(е) П а з а р н и и нфр а с т р у к т у р и ,
деривати, ценни книжа
D.4. Раб о т на г ру па „ Да н ъч н и МФ (РГ 10)
въпроси“
D.5. Група „Кодекс за поведение“ МФ (РГ 10)
(Данъчно облагане на предприятия)
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D.6. Рабо т на г ру па на високо МФ (РГ 10)
равнище
D.7. Бюджетен комитет

МФ (РГ 28)

D. 8 . Раб о т н а г ру п а „ Б о р б а с МФ със
измамите“
съдейст
вието на
ДАНС (РГ
10)
D.9. Работна група „Застраховане“ МФ (РГ 28)
РАЗДЕЛ Е
ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ
РАБОТИ

Е.2. Работна група „Миграция, МВР
интеграция и експулсиране“
(РГ 23)
съвместно
с МТСП и
МВнР
Е.3. Работна група „Визи“

МВнР

Е.4. Работна група „Убежище“

ДАБ,
МВР (РГ
23), МВнР

Е.5. CIREFI – не съществува
МВР (РГ
23) със
съдейст
вието на
МВнР

Е.7. Р а б о т н а г р у п а п о г р а ж МП (РГ
данскоправни въпроси
33) –
формат
„столици“
Е.8. Раб о т н а г ру п а „ SIS/Si re - ne“ – трансформирана от 1.7.2010
към
РГ „Шенгенски въпроси“
Е .9. Р а б о т н а г р у п а „ S I S - Т Е С Н“ – т р а н с ф о р м и р а н а о т
1.7.2010 към
РГ „Шенгенски въпроси“
Р а б о т н а
г р у п а
п о МВР (РГ
правоприлагане – от 1.7.2010
23)
Образувана от досегашните
Е.10. Работна група „Полицейско
сътрудничество“ Е.11. Работна
група „Европол“
E.12. Работна група „Тероризъм“
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Е.13. Работна група „Митническо МФ – (РГ
сътрудничество“
24)
Агенция
„Митници“
Е.14. Работна група „Сътрудничество МП (РГ
по наказателноправни въпроси“ 33) –
формат
„столици“
Е.15. Работна група „Материално МП (РГ
наказателно право“
33) –
формат
„столици“
Е.16. Отменена

Е.1. Стратегическ и комитет за МВР (РГ
имиграция, граници и убежище 23) и МВнР
(SCIFА)
съвместно
с МТСП и
ДАБ

Е.6. Работна група „Граници“

ВЕСТНИК

ДАНС със
съдейст
вието на
МВР по
въпросите
от тяхната
компе
тентност

Р а б о т н а г р у п а „ Ш е н г е н с к и МВР и
въпроси“ – от 1.7.2010
МВнР
Образувана от РГ 8 и РГ
9, както и от досегашните
Е.17. Работна група „Оценка на
Шенген“
Е.18. Работна група „Достижения
на правото от Шенген“
Е.19. Раб о т н а г ру п а по о бщ и
въпроси и оценка
(преди – Мултидисциплинарна
група „Организирана престъпност“)

МВР със
съдейст
вието на
МП и
ДАНС

Е.20. Не съществува
Е.21. Работна група „Гражданска МВР (РГ
защита“
29) ДАНС –
формат
„столици“
Е.22. Временна рабо т на г ру па МВнР
„О с н о в н и п р а в а н а ч о в е к а , МТСП и
г ра ж да нск и п ра ва и свобод но МП
движение на хора“
Е.23. Работна група „Обмен на МВР и
информация“
КЗЛД
(Обединена с G.9. Работна
група за защита на данните)
Е.24. Работна група „ПВР – Външни МВР и МП
отношения“
МВнР
Е.25. Координационен комитет
в област та на полицейското и
п р а в н о т о с ът р у д н и ч е с т в о п о
наказателноправни въпроси (CATS)

МВР и
МП –
формат
„столици“

РАЗДЕЛ F
СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО
1
F.1. Група на високо равнище „Сел- МЗХ
ско стопанство“
F.2. Работна група „Селскосто- МЗХ
пански структури и развитие на
селските райони“

2
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ДЪРЖАВЕН
1

(а) Селско стопанство и околна
среда
(б) Развитие на селските райони
(в) Селскостопански структури
(г) Егейски острови

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 1 3
1

(г) Алкохол
(д) Международна организация по
лозата и виното (OIV)
F.13. Работна група „Специфични МЗХ
растителни продукти“

F.3. Работна група „Хоризонтални МЗХ
земеделски въпроси“

(а) Цветарство

F.4. Работна група „Насърчаване МЗХ
на селскостопанската продукция“

(в) Тютюн

F.5. Работна група „Генетични ре- МЗХ
сурси в селското стопанство“

F.14. Работна група „Продукти, МЗХ
които не са посочени в приложение № 1“

F.6. Работна група „Качество на МЗХ
храните“
(а) Биологично земеделие
(б) Географски означения и наименования за произход
(в) Сертификати за специфичен
характер
F.7. Работна група „Животински МЗХ
продукти“

(б) Хмел
(г) Текстилни влакна

F.15. Работна група „Финансови МЗХ
селскостопански въпроси“
(а) Агро-монетарни въпроси
(б) Агрифин
F.16. Работна група „Горско сто- МЗХ
панство“
F.17. Работна група „Селскостопан- МЗХ
ски въпроси“

(а) Говеждо и телешко месо

(a) Етикетиране на преработени
земеделски продукти

(б) Овче и козе месо

(б) Храни за животни

(в) Свинско месо
(г) Яйца и птиче месо

(в) Семена и размножителен материал

(д) Мляко и млечни продукти

(г) Вредни организми

(е) Пчеларство и мед

(д) Остатъци от пестициди

F.8. Работна група „Полски култури“ МЗХ

(е) Пестициди/продукти за растителна защита

(а) Зърнени култури
(б) Маслодайни семена
(в) Ориз

2

(ж) Права на селекционерите на
растения

(г) Протеинови култури

(з) Генетично модифицирани организми

(д) Сух фураж

(и) Пчеларство и мед

(е) Семена

F.18. Работна група на ръководи- МЗХ – фортелите на фитосанитарни служби мат „столици“

F.9. Работна група „Захар и изо- МЗХ
глюкоза“
F.10. Работна група „Плодове и МЗХ
зеленчуци“
(а) Банани
(б) Пресни плодове и зеленчуци
(в) Преработени плодове и зеленчуци
(г) Картофи
F.11. Работна група „Маслиново МЗХ
масло“
F.12. Работна група „Вина и алкохол“ МЗХ
(а) Вина
(б) Ароматизирани вина
(в) Спиртни напитки

F.19. Работна група „Фитосанитарни МЗХ
въпроси“
(а) Защита и контрол
(б) Размножителен и посадъчен
материал
(в) Група „Розендал“
F.20. Работна група на ръководите- МЗХ – форлите на ветеринарни служби
мат „столици“
F.21. Работна група от ветеринарни МЗХ
експерти
(а) Обществено здравеопазване
(б) Здраве на животните

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН
1

2

(в) Хуманно отношение към животните

1

2

(в) Машини

(д) Рибни продукти

(г) Строителни материали

(е) Група „Потсдам“
F.22. Работна група „Координация“ МЗХ
(а) ФАО
(б) ОИСР
група

БРОЙ 65

(б) Моторни превозни средства
(вътрешен пазар; международни
въпроси)

(г) Животновъдство

F. 2 3 . Р а б о т н а
Alimentarius“

ВЕСТНИК

„Codex

МЗХ (РГ
7) – обща
координация
МИЕТ (РГ
1) със съдействието на
МЗ

F.24. Работна група по външна МЗХ
политика на рибарството

G.8. Работна група „Митнически МФ (РГ 24)
съюз“
Агенция
„Митници“
(а) Митническо законодателство
и политика
(б) Обща митническа тарифа

G.9. Обединена с Е.23

-

G.11. Не съществува
G.12. Работна група „Конкуренция“ КЗК (РГ 5)

F.25. Работна група „Вътрешна МЗХ
политика на рибарството“

G.13. Работна група „Научни МОМН (РГ
изследвания“
16)

F.26. Работна група на генералните МЗХ –
директори по рибарство
формат „столици“

G.14.Съвместна работна група МОМН (РГ
„ Н а у ч н и и з с л е д в а н и я / а т о м н и 16)
въпроси“
МИЕТ (РГ
14)

F.27. Не съществува

G.15. Комитет за научно-технически МОМН (РГ
изследвания (CREST)
16)

F.28. Не съществува
РАЗДЕЛ G
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
(вътрешен пазар, промишленост,
изследователска дейност)
G.1. Работна група „Конкуренто МИЕТ, МФ
способност и растеж“
G.2. Работна група „Обществени МИЕТ (РГ 1)
поръчки“
G.3. Работна група „Интелектуална МК и Пасобственост“
тентното
ведомство
(РГ 34)
(а) Патенти

Патентното
ведомство

(б) Авторско право

МК

(в) Промишлен дизайн
(г)Търговски марки

Патентното
ведомство

G.4. Работна група по дружествено МП (РГ 4) –
право
формат „столици“
G.5. Не съществува
G.6. Работна група „Право на уста- МИЕТ (РГ 3)
новяване и предоставяне на услуги“
G.7. Работна група „Техническа МИЕТ (РГ 1)
хармонизация“
(а) Стандартизация

РАЗДЕЛ Н
ТРАНСПОРТ,
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ,
ЕНЕРГЕТИКА
Н.1. Работна група „Сухопътен МТИТС (РГ
транспорт“
9)
Формати:
- вътрешни водни пътища
- автомобилен транспорт
- комбиниран и железопътен
транспорт
Н . 2 . Р а б о т н а г р у п а „ М о р с к и МТИТС (РГ
транспорт“
9)
Н.3. Работна група „Въздушен МТИТС (РГ
транспорт“
9)
Н . 4 . Р а б о т н а г р у п а „Тр а н с  МТИТС
порт – интермодални въпроси и (РГ9)
мрежи“
МИЕТ(РГ
35) (по въпросите на
ГНСС)
Н.5. Работна група „Телекомуника- МТИТС (РГ
ции и информационно общество“ 17)
Н.6. Работна група „Пощенски МТИТС (РГ
услуги“
17)
Н.7. Работна група „Енергетика“
Н.8. Не съществува

МИЕТ (РГ
14)

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

РАЗДЕЛ I
ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ
I.1. Работна група „Социални МТСП (РГ
въпроси“
13)
I.2. Работна група „Обществено МЗ (РГ 22)
здравеопазване“
I.3. Работна група „Защита и МИЕТ (РГ
информираност на потребителя“
21)
I.4. Работна група „Фармацевтични МИЕТ (РГ
продукти и медицински изделия“ 1) със съдействието на
МЗ
I.5. Работна група „Храни“

МИЕТ (РГ 1)

РАЗДЕЛ J
ОКОЛНА СРЕДА
J.1. Работна група „Околна среда“ МОСВ (РГ
20)
J.2. Работна група „Международни МОСВ (РГ
аспекти на околната среда“
20) формат
„столици“
РАЗДЕЛ K
ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И
КУЛТУРА

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

МЗХ -

Министерство на земеделието и храните

МОСВ -

Министерство на околната среда и
водите

МОМН -

Министерство на образованието, младежта и науката

МФВС -

Министерство на физическото възпитание и спорта

МРРБ -

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

БНБ -

Българска народна банка

ДАНС -

Държавна агенция „Национална сигурност“

ДКСИ -

Държавна комисия по сигурността
на информацията

КЗЛД -

Комисия за защита на личните данни

АМ -

Агенция „Митници“

ДАБ -

Държавна агенция за бежанците
Други съкращения:

К.1. Комитет по образование

МОМН (РГ
16)

К.2. Работна група за младежта

МОМН (РГ
16)

К.3. Комитет по културни въпроси МК (РГ 18)
К.4. Работна група „Аудиовизия“

МК (РГ 18)

К.5. Работна група „Спорт“

МФВС

Съкращения на наименования на министерства и ведомства в приложенията:
МС -

Министерски съвет

МВР -

Министерство на вътрешните работи

МВнР -

Министерство на външните работи

МО -

Министерство на отбраната

МФ -

Министерство на финансите

МП -

Министерство на правосъдието

МК -

Министерство на културата

МЗ -

Министерство на здравеопазването

МТСП -

Министерство на труда и социалната
политика

МИЕТ -

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МТИТС - Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ГНСС –

глобална навигационна спътникова
система

“
25. Досегашното приложение № 3 към чл. 7,
ал. 1 става приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 и
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 7, ал. 2
(Изм. – ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 34, 71 и 78 от 2009 г. и бр. 4 и 5 от
2010 г.)
Работна група Наименование/водещо ведомство
1

2

Работна група „Свободно движение на сто№ 1
ки“ – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
Работна група „ С в о б о д н о д в и ж е н и е н а
№ 2
хора“ – Министерството на труда
и социалната политика
Работна група „Право на установяване и свобод№ 3
но предоставяне на услуги“ – Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма
Работна група „Дружествено право“ – Минис№ 4
терството на правосъдието
Работна група „Конкуренция“ – Комисията за
№ 5
защита на конкуренцията
Работна група „Държавни помощи“ – Минис№ 6
терството на финансите
Работна група „Земеделие“ – Министерството
№ 7
на земеделието и храните

С Т Р.

16
1

ДЪРЖАВЕН
2

Работна група „Рибарство“ – Министерството
№ 8
на земеделието и храните
Работна група „Транспортна политика“ – Ми№ 9
нистерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията
Работна група „Данъчна политика“ – Минис№ 10
терството на финансите
Работна група „ И к о н о м и ч е с к и и п а р и ч е н
№ 11
съюз“ – Министерството на финансите и Българската народна
банка
Работна група „Статистика“ – Националният
№ 12
статистически институт
Работна група „Социална политика и зае№ 13
тост“ – Министерството на труда
и социалната политика
Работна група „Енергетика“ – Министерството
№ 14
на икономиката, енергетиката и
туризма
Работна група „Индустриална политика и малки
№ 15
и средни предприятия“ – Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма
Работна група „Образование, взаимно призна№ 16
ване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания“ – Министерството
на образованието, младежта и
науката
Работна група „Телекомуникации и информаци№ 17
онни технологии“ – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Работна група „Политика в областта на култу№ 18
рата и аудиовизията“ – Министерството на културата
Работна група „Регионална политика и коорди№ 19
нация на структурните инструменти“ – министърът по управление
на средствата от Европейския
съюз

ВЕСТНИК
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1

2

Работна група „Търговска и външноикономиче№ 25
ска политика“ – Министерството
на икономиката, енергетиката и
туризма
Работна група „Финансови услуги“ – Министер№ 26
ството на финансите
Работна група „Счетоводна политика и незави№ 27
сим финансов одит“ – Министерството на финансите и Сметната
палата
Работна група „Финансови и бюджетни въпро№ 28
си“ – Министерството на финансите
Работна група „Гражданска защита“ – Минис№ 29
терството на вътрешните работи
Работна група „Разширяване на Европейския
№ 30
съюз“ – Министерството на
външните работи
Работна група „Европа 2020“ – Министерството
№ 31
на финансите
Работна група „Съд на Европейския съюз“ – Ми№ 32
нистерството на външните работи
Работна група „Сътрудничество в областта на
№ 33
правосъдието“ – Министерството
на правосъдието
Работна група „Закрила на интелектуалната и ин№ 34
дустриалната собственост“ – Патентното ведомство
Работна група „Космическа политика“ – Ми№ 35
нистерството на икономиката,
енергетиката и туризма

“
26. Досегашното приложение № 4 към чл. 11,
ал. 1, т. 1 става приложение № 4 към чл. 10а
и се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 10а
РАМКОВА ПОЗИЦИЯ
ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО

Работна група „Околна среда“ – Министерство№ 20
то на околната среда и водите

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН НОМЕР НА
ДОСИЕ

Работна група „Защита на потребителите“ – Ми№ 21
нистерството на икономиката,
енергетиката и туризма

ТЕКСТ НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ

Работна група „Здравеопазване“ – Министер№ 22
ството на здравеопазването
Работна група „Сътрудничество в областта на
№ 23
вътрешните работи“ – Министерството на вътрешните работи
Работна група „Митнически съюз и митниче№ 24
ско сътрудничество“ – Министерството на финансите, Агенция
„Митници“

Приложение
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ
ПРОЦЕДУРА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Телефон
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Електронен адрес

Значение на разглеждания въпрос за Република
България

УТВЪРДИЛ ПОЗИЦИЯТА
Име
Длъжност

Предварителна кратка информация по въпроса

Становища на другите държави – членки на
Европейския съюз, по въпроса
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Съществу ваща българска нормативна база
и съответно – необходимост от промени в
българската нормативна база

Очак вано от ра жение върх у бизнеса и/или
администрацията
О ч а к в а но фи н а нс ов о в ъ з дейс т вие, в т.ч.
необходимост от осигуряване на допълнителни
национални финансови ресурси за бъдещото
прилагане на решението по въпроса
Положителни очаквания от приемането на
решението на Европейския съюз
Отрицателни очаквания от приемането на
решението на Европейския съюз
ДАННИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РАМКОВАТА
ПОЗИЦИЯ
ВОДЕЩО ВЕДОМСТВО

Р А Б О Т Н А
ГРУПА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Име
Длъжност
Телефон
Електронен адрес
О Т Г ОВ ОР Е Н З А Ф ОР М У Л И РА Н Е Н А
ПОЗИЦИЯТА
Име
Длъжност

Дата на
одобряване

“
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с
Постановление № 340 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2010 г.), в чл. 39, ал. 2 се правят
следните изменения:
1. В т. 2 думите „или организира подготовката на“ се заличават.
2. Точка 8 се отменя.
§ 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
6769

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
ОТ 13 АВГУСТ 2010 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които
се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите,
които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които
се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност, одобрена с Постановление
№ 171 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ,
бр. 59 от 2006 г.).
§ 2. Тарифата се одобрява на основание чл. 1
от Закона за държавните такси и чл. 14, ал. 2
от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 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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ТАРИФА
за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за
ветеринарномедицинската дейност
Г л а в а

п ъ р в а

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ И ЕКСПЕРТИЗИ
Раздел І
Такси за диагностични изследвания
Чл. 1. (1) При осъществяване на лабораторно-диагностична дейност се събират следните такси:
Лева
1.

За патохистологични изследвания

а)

замразен срез

20,00

б)

парафинов срез

25,00

в)

Оцветяване на натривки и патохистологично изследване

15,00

г)

Изследване на мозък за BSE и скрейпи

200,00

1.1.

За трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ):
(Електронномикроскопска диагностика)

а)

Трайно включване в епоксидна смола на биологични проби за ТЕМ

74,00

б)

Изготвяне на ултратънки срезове

15,80

в)

Контрастиране на ултратънки срезове (оцветяване) и изследване

13,80

г)

Негативно контрастиране

10,80

2.

За бактериологични изследвания на патологични материали:

2.1.

Изготвяне на директни (отпечатъчни) натривки и микроскопско изследване

2.2.

Изследване за:

а)

аеробни бактерии – общо

10,00

б)

Ентеробактерии

10,00

в)

Салмонели

10,00

г)

Е. Коли

10,00

д)

Клебсиели

10,00

е)

Стрептококи

15,00

ж)

Стафилококи

15,00

з)

причинители на червенката

15,00

и)

Листерии

15,00

к)

Пастьорели

15,00

л)

хемофилни бактерии

15,00

м)

актинобацилус плеуропнеумониие

25,00

н)

анаеробни бактерии (клостридиум перфрингес и др.)

25,00

о)

антраксни бацили

25,80

п)

бактериум некрофорум

25,00

р)

псевдомонас аеругиноза

10,00

с)

дихелобактер нодозус

25,00

т)

туберкулозни бактерии при говеда, свине и птици

57,00

у)

микоплазми

25,00

ф)

вибриони, трихомони и кампилобактерии

10,00

2.3.

Био- и серотипизиране на щамове микроорганизми (за 1 щам)

15,00

2.4.

Бактериологично изследване на телесни течности, органи и други единични проби

10,00

2.5.

Изпитване на микробна чувствителност чрез антибиотикограма

10,00

5,00
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2.6.

Бактериологично изследване с обогатителни среди

20,00

2.7.

Микробиологично изследване на риби:

а)

йерсиния рукери

23,00

б)

аеромонас

23,00

в)

псевдомонас

35,00

г)

ренибактериум

35,00

д)

миксобактерии

35,00

2.8.

Стадна диагностика на:

а)

пъстървови ферми

93,00

б)

шаранови ферми

70,00

2.9.

Микробиологично изследване на пчели

23,00

2.10. Микробиологично изследване на пило

30,00

2.11. Изследване на пчелен мед за причинители на гнилцови заболявания

40,00

2.12. Микробиологично изследване за причинители на заразни заболявания по пчелите

40,00

2.13. Изследване на пчелен мед за причинител на американски гнилец

10,00

3.

За серологични и вирусологични изследвания:

3.1.

Изследване чрез:

а)

бърза аглутинация

5,00

б)

бавна аглутинация (бруцелоза)

5,00

в)

РСК:
- при бактериални инфекции

30,00

- при вирусни инфекции

12,00

г)

по Асколи на кожа и вълна

12,00

д)

неутрализационен тест в клетъчни култури при вирусни заболявания

45,00

е)

неутрализационен тест в кокоши ембриони при вирусни заболявания

12,00

ж)

имунодифузионен тест при бактериални и вирусни заболявания

30,00

з)

реакция хемоаглутинация по:

и)

- макрометод

8,00

- микрометод

8,00

реакция задържане на хемоаглутинацията (РЗХА) по:
- макрометод

8,00

- микрометод

8,00

к)

пряка имунофлуоресценция на хистосрезове и ламели с клетъчни култури

45,00

л)

полимеразна верижна реакция (PCR)

45,00

3.2.

Изолиране и идентифициране на вируси във:

а)

клетъчни култури

35,00

б)

кокоши ембриони

35,00

3.3.

Изолиране вируса на беса в клетъчни култури

35,00

3.4.

Изследване за бяс чрез:

а)

имунофлуоресценция

45,00

б)

биологична проба

82,00

в)

ВНТ за определяне титъра на антитела след антирабична ваксинация:
- за животни компаньони (кучета, котки, порове и др.)

70,00

г)

Откриване на тетрациклин в зъби и кости

28,40

3.5.

Изследване чрез ELISA за разграничаване на антитела срещу херпесвирусни инфекции
по еднокопитни и бяс по животните

45,00

3.5.1. Други изследвания чрез ELISA при бактериални и вирусни заболявания

35,00
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3.6.

Блокадна ELISA за доказване на антитела при бактериални и вирусни заболявания

35,00

3.7.

Вземане на проба за шап с „Пробанг тест“

12,00

3.8.

Изследване за болестта гана по кучетата

12,00

3.9.

Серологично изследване за:

а)

хламидии чрез ELISA (антитела или антиген)

25,00

б)

рикетсии чрез ELISA (антитела или антиген)

25,00

в)

Chlamydia pneumoniae и Chlamydia trachomatis чрез ELISA Bivalent

25,00

г)

хламидии или рикетсии по РСК

30,00

3.10. Комплексно серологично изследване за Chlamydia psittaci, C. pneumoniae и C. Trachomatis

45,00

3.11. Пряка имунофлуоресценция за доказване на:
а)

хламидии

45,00

б)

рикетсии

45,00

3.12. Микроскопско доказване на хламидии или рикетсии в цитологични препарати

25,00

3.13. Изолиране и идентифициране на хламидии или рикетсии:
а)

в кокоши ембрион

35,00

б)

в клетъчни култури

35,00

3.14. Диференциално центрофугиране на вирусен материал

20,00

3.15. Полупречистване на вирусен материал върху захарозна подложка

20,00

3.16. Градиентно центрофугиране на вирусен материал

70,00

3.17. Изготвяне на поддържаща хранителна среда за клетъчни култури (за 1000 мл)

55,00

3.18. Изготвяне на растежна хранителна среда за клетъчни култури (за 1000 мл)

140,00

3.19. Изготвяне на монослойна стабилна клетъчна линия (за 1000 мл)

430,00

4.

За паразитологични изследвания

4.1.

Изследване чрез:

а)

утаечен или ларвоскопски метод

8,00

б)

флотационен метод

8,00

4.2.

Изследване чрез количествен овоскопски метод (по МакМастер)

12,00

4.3.

Изпитване за трихинели чрез:

а)

референтен метод (с изкуствен стомашен сок) за едно зареждане до 100 грама

23,00

б)

референтен метод (с изкуствен стомашен сок) за откриване в проби от диви свине

12,00

в)

компресионен метод

12,00

4.4.

Изследване на кръвни натривки

12,00

4.5.

Определяне вида на паразити (хелминти и протозои)

10,00

4.6.

Определяне вида на инвазията при:

а)

говеда, овце и свине

12,00

б)

птици и пчели

12,00

4.7.

Изследване чрез реакции:

а)

микроаглутинация-лизис

12,00

б)

степенна аглутинация

12,00

4.8.

Изследване на копропроби от кучета

15,00

4.9.

Видово определяне на тении

10,00

4.10. Диагностична ареколинизация

15,00

4.11. Изследване на протозойни инвазии чрез:
а)

ELISA (леишманиоза)

25,00

б)

Quick ELISA (токсоплазмоза и хламидия)

25,00
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4.12. Видово определяне на паразити в риби

25,00

4.13. Микроскопско изследване на материал за ектопаразити

12,00

4.14. Видово определяне на ектопаразити

10,00

5.

За акушеро-гинекологични лабораторно-диагностични изследвания

5.1.

Определяне клетъчния състав на вагиналната лигавица

5.2.

Изследване на маточно-вагинален секрет за:

а)

ентеробактерии

10,00

б)

стафилококи и стрептококи

15,00

в)

неферментативни грамотрицателни бактерии

10,00

г)

минимално потискащи концентрации и минимално терапевтични концентрации

15,00

5.3.

Определяне микробното число по метода на Кох

8,00

5.4.

Определяне подвижността на сперматозоиди

8,00

5.5.

Определяне концентрацията на сперматозоидите

8,00

5.6.

Морфологично изследване на сперматозоиди

12,00

5.7.

Цитологично изследване на семенна течност

12,00

5.8.

Определяне термичната резистентност на сперматозоиди

8,00

5.9.

Изследване на семенна течност чрез тест за потискащи вещества

8,00

5.10. Определяне колититъра на семенна течност

8,00

8,00

5.11. Определяне съдържанието на:
а)

лимонена киселина в семенна течност

10,00

б)

фруктоза в семенна течност

8,00

5.12. Определяне на микробното число в семенна течност

8,00

5.13. Серологично изследване на кампилобактериоза			

8,00

5.14. Изследване на:
а)

нативен препарат за трихомоноза			

8,00

б)

обработен материал за трихомоноза

8,00

5.15. Термична проба

15,00

5.16. Пълна биологична преценка на спермата със спермоанализатор

25,00

5.17. Изследване на сперма за резистентност на сперматозоидите

8,00

6.

За клинико-лабораторни изследвания на урина и кръв

6.1.

Определяне на:

а)

седимент в урина – микроскопски анализ

10,00

б)

тестово изследване на урина

5,00

6.2.

Определяне на:

а)

общ белтък в кръвен серум – Биуретов метод

5,00

б)

кръвна захар – колориметричен тест

6,00

в)

магнезий в кръвен серум – колориметричен тест

6,00

г)

калций в кръвта – колориметричен тест

6,00

д)

неорганичен фосфор – колориметричен тест

6,00

е)

албумини (спектрофотометрично) – метод „Бром-Крезол-Грюн“

10,00

ж)

урея – колориметричен тест

6,00

з)

холестерин – колориметричен тест

6,00

и)

триглицериди – колориметричен тест

6,00

к)

хемоглобин – колориметричен р-в Драбкин

6,00

6.3.

Пълна кръвна картина – хематологичен анализатор MS4

15,00

6.4.

Определяне на цинк в кръвен серум и кръвна плазма – спектрофотометрично

10,00
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6.5.

Определяне активността на ензима Алкална фосфатаза в кръвен серум или кръвна
плазма – спектрофотометрично

10,00

6.6.

Определяне на креатинин в кръвен серум и кръвна плазма – спектрофотометрично

10,00

6.7.

Определяне броя на еритроцити и левкоцити – камерно броене

5,00

6.8.

Определяне на диференциална кръвна картина – Папенхайм

15,00

6.9.

Определяне на билирубин – колориметричен тест

6,00

6.10. Определяне на хематокритната стойност – центрофужно

5,00

6.11. Определяне на ензимна активност
а)

АСАТ – кинетичен (UV) тест

8,00

б)

АЛАТ – кинетичен (UV) тест

8,00

в)

ЛДХ – кинетичен (UV) тест

8,00

г)

Креатинкиназа (КК) – кинетичен (UV) тест

8,00

6.12. Определяне на реакция за утаяване на еритроцитите – Вестергрийн

5,00

6.13. Определяне на:
а)

желязо в кръв и кръвен серум (фотометрично) – тест

6,00

б)

мед в кръв и кръвен серум (фотометрично) – тест

6,00

7.

За токсикологични изследвания

7.1.

Определяне на пестициди (хлорорганични, карбаматни, фосфороорганични, ротендициди
и др.) чрез ензимни методи

35,00

7.2.

Определяне на кумаринови производни

35,00

7.3.

Определяне на натриев хлорид във:

а)

фуражи

30,00

б)

черен дроб

35,00

7.4.

Определяне на:

а)

нитрати и нитрити в търбушно съдържание и фуражи (количествено)

30,00

б)

нитрати и нитрити в търбушно съдържание и фуражи (качествено)

15,00

в)

карбамид във фуражи:
-качествено

15,00

-количествено

25,00

г)

амоняк в търбушно съдържание

25,00

д)

алкалоиди в биологични материали – количествено, спектрофотометрично

30,00

е)

рН – активна киселинност (потенциометрично) с екстракция и обезбелтъчване на пробата

10,00

ж)

фосфиди и диалуминиев триоксид в биологични материали

20,00

з)

Фумиганти

30,00

и)

вредни примеси

30,00

8.

За микологични и микотоксикологични изследвания на биологичен материал и фуражи

8.1.

Микологичен анализ – културално изследване

35,00

8.2.

Микроскопско изследване за наличие на протеини от животински произход

35,00

8.3.

Микроскопско изследване на патологичен материал – (косми и крусти) за дерматофити

15,00

8.4.

Микотоксикологичен анализ по отношение на афлатоксини, Т-2, дезоксиниваленол,
охратоксин А, зеараленон, фумонизин, НТ – 2 токсин и патолин

40,00

а)

ELISA метод

40,00

б)

имуноафинитетна хроматография

50,00

9.

За зоохигиенни изследвания

9.1.

Определяне във фуражи на:

а)

суров протеин (по Келдал)

30,00

б)

влага

15,00
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в)

сурови мазнини

25,00

г)

обща киселинност по Нойман

15,00

д)

сурова пепел

20,00

е)

перокисно число (ПОЧ)

35,00

ж)

калций (колориметрично)

25,00

з)

фосфор (колориметрично)

25,00

и)

витамин А във фуражи, черен дроб и яйца

30,00

к)

витамин Е във фуражи, черен дроб и яйца

30,00

л)

каротин във фуражи, черен дроб и яйца

25,00

м)

сурови влакнини

35,00

н)

уреазна активност на соев шрот

25,00

9.2.

Определяне на:

а)

концентрация на вредни газове в помещения за отглеждане на животни (NH3, H2S,
CO2 – за всеки показател по 15,00 лв.)

45,00

б)

относителна влажност на въздуха – за едно измерване

5,00

в)

температура на въздуха – за едно измерване

5,00

г)

скорост на движение на въздуха – едно измерване

15,00

д)

степен на осветление – за един пункт

5,00

е)

ниво на шум – в един пункт

5,00

Раздел ІІ
Такси за извършване на експертизи
Чл. 2. При извършване на лабораторни експертизи и изследвания на суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора, се събират следните такси:
Лева
1.

За извършване на експертизи на месо, риба и продукти от тях

1.1.

Определяне на:

а)

органолептични показатели на месо, месни полуфабрикати и колбаси, консерви и
полуконсерви

6,00

б)

органолептични показатели на прясна и замразена риба, нестерилни рибни продукти
и рибни консерви

6,00

в)

видова принадлежност на месо със серуми

36,00

г)

видова принадлежност чрез остеологична експертиза

90,00

д)

видими паразити в риба

9,00

1.2.

Подготовка на пробите за физикохимичен анализ

6,00

1.3.

Определяне на:
- състоянието на консервите отвън и отвътре

6,00

- видове бомбаж

8,00

- херметичност

8,00

- тегло (бруто-нето) на консерви

6,00

- съотношение на съставните части на съдържанието

7,00

- влага

15,00

- готварска сол

20,00

- масленост (по Соксле)

34,00

- масленост (по Гербер)

7,00

- скорбяла (количествено)

36,00

- скорбяла (качествено)

9,00

- тиобарбитурово число

33,00

- перокисно число

35,00
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- нитрити

30,00

- минерални примеси (пясък)

28,00

- температура на замразена риба

3,00

- тъканен сок на замразена риба

8,00

- активна киселинност (рН) потенциометрично с подготовка

6,00

- обща киселинност

22,00

- амоняк (по Ебер)

7,00

- амоняк (по Неслер)

7,00

- сероводород

7,00

- гранивост на мазнини (по Крайс)

25,00

- летливи основни вещества (ОКЛАВ)

30,00

- бензоена киселина и солите є

30,00

- сорбинова киселина и солите є

30,00

- триметиламин (ТМА)

35,00

- хистамин (чрез флуоресцентна спектрометрия)

65,00

- коагулация на белтъчините с меден сулфат

7,00

- пероксидаза

7,00

- нефтопродукти

10,00

- степен на опушване

25,00

- борати

20,00

- оцветители

25,00

- белтък (по Келдал)

32,00

- белтък по (по АШМ)

30,00

- хидроксипролин

32,00

- енергийна стойност

60,00

1.3.1.

Определяне на несвързана вода в месо и месни продукти

49,00

1.4.

Изследвания на пчелен мед и пчелни продукти:

а)

доказване на хидроксиметил фурфурол (количествено)

б)

определяне на:

20,00

- водно съдържание

8,00

- неразтворими във вода вещества

15,00

- пепел

10,00

- свободна киселинност

12,00

в)

определяне на диастазна активност

(количествено)

35,00

г)

фалшификации с С4 захари чрез мас-спектрометър

д)

органолептично изследване

6,00

е)

цвят (по Ловибонд)

6,00

ж)

редуциращи захари (инвертна захар):

101,00

- захари с течна хроматография

32,00

- захари (по Шорл) – за глюкоза, фруктоза и захароза

34,00

з)

поленов анализ

30,00

и)

електропроводимост

11,00

1.5.

Количествено определяне на морски биотоксини в живи двучерупчести мекотели:

а)

паралитичен токсин:

б)

- с биологичен тест

88,00

- с химичен тест

149,00

амнезиен токсин:
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149,00

окадаична киселина, динофизистоксини и пектенотоксини:
- с химичен тест

149,00

- с ензимен тест

105,00

йесотоксини: с химичен тест

149,00

азаспирациди:
- с биологичен тест

88,00

- с химичен тест

149,00

2.

За извършване на експертизи на мляко и млечни продукти

2.1.

Определяне на клетъчни елементи:
- с бърз маститен тест

3,00

- по Бриид

8,00

- с анализатор на проби до 199 броя на ден (по алтернативен метод)

7,00

- с анализатор (по алтернативен метод) на проби на и над 200 броя на ден

3,00

2.2.

Определяне на време на заквасване на млякото

3,00

2.3.

Органолептична преценка на мляко и млечни продукти

8,00

2.4.

Физикохимични изследвания:

а)

на мляко за плътност, масленост, общ белтък, СБО
(по референтен метод)

64,00

б)

на мляко за плътност, масленост, общ белтък, СБО
(по алтернативен метод)

10,00

в)

температура на млякото

1,00

г)

водно съдържание

10,00

д)

плътност на млякото

3,00

е)

плътност на пресечено мляко

6,00

ж)

киселинност на мляко и млечни продукти

6,00

з)

пълен физикохимичен анализ (с анализатор) на проби мляко до 99 броя на ден

8,00

и)

пълен физикохимичен анализ (с анализатор) на проби мляко на и над 100 броя на ден

к)

алкална фосфатаза

2.5.

Изследване за инхибитори:

а)

с ферментационна проба до 49 броя на ден

б)

с ферментационна проба на и над 50 броя на ден

4,00

в)

с тънкослойна хроматография

32,00

г)

с агар-дифузиoнен метoд

15,00

2.6.

Определяне на масленост:

а)

по Гербер

7,00

б)

по Розе-Готлиб

40,00

в)

по Ван-Гулик

14,00

г)

в сухото вещество

18,00

2.7.

Определяне на чистотата на млякото

5,00

2.8.

Определяне на обща пепел

20,00

2.9.

Определяне на лактозата (по Шорл)

30,00

2.10.

Определяне на инвертна захар (по Шорл)

34,00

2.11.

Определяне на белтък:

а)

по Келдал

32,00

б)

по АШМ

36,00

4,00
20,00
6,00
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2.12.

Определяне на точка на замръзване на млякото

7,00

2.13.

Определяне сила на маята

28,00

2.14.

Определяне примес на краве мляко в сирена от овче мляко (чрез изоелектрофореза)

67,00

2.15.

Определяне на разтворимост на сухо мляко

5,00

2.16.

Определяне на сухо мляко в сурово изкупваемо мляко

26,00

2.17.

Доказване на примес от чуждовидова мазнина в прясно мляко

47,00

2.18.

Определяне на растителна мазнина в млечни продукти

23,00

2.19.

Определяне на фосфор

32,00

2.20.

Определяне на калций

37,00

2.21.

Определяне на казеин в мляко

40,00

2.22.

Определяне на активен хлор в мляко

20,00

2.23.

Определяне на холестерол в суровини и храни от животински произход

63,00

2.24.

Определяне степен на зрялост на сирене и кашкавал

40,00

2.25.

Определяне на мастни и трансмастни киселини (чрез газова хроматография)

199,00

2.26.

Определяне на готварска сол на млечни продукти

20,00

3.

За микробиологично изследване на суровини и храни от животински произход

3.1.

Термостатиране и подготовка на пробите за анализ (за стерилизирани продукти)

3.2.

Определяне на:

а)

По БДС 1035

б)

в)

8,00

- мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми

17,00

- мезофилни анаеробни микроорганизми

15,00

- термофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми

15,00

- термофилни анаеробни микроорганизми

15,00

- млечнокисели микроорганизми

18,00

- плесени и дрожди

13,00

Общ брой микроорганизми
- по референтен метод БДС EN ISO 4833

17,00

- по алтернативен метод

10,00

- с анализатор на проби мляко до 149 броя на ден

8,00

- с анализатор на проби мляко на и над 150 броя на ден

5,00

Ешерихия коли

25,00

- чрез техника

с мембрани по ISO 16649-І

27,00

- чрез техника на изброяване по ISO 16649-ІІ

20,00

- чрез техника на НВБ по ISO 16649-ІІІ

30,00

- по алтернативен метод

21,00

г)

Протеус

11,00

д)

Колиформи:

е)

ж)

з)

- чрез изброяване на колонии по БДС ISO 4832

21,00

- чрез техника на НВБ БДС ISO 4831

24,00

- по алтернативен метод

20,00

Коагулазоположителни стафилококи:
- чрез изброяване на колонии по БДС EN ISO 6888-1 и 2

40,00

- чрез техника на НВБ по БДС EN ISO 6888-3

52,00

Стафилококов ентеротоксин
- по серологичен метод

47,00

- по алтернативен метод

34,00

Ентерококи

14,00
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и)

Липолитични микроорганизми

14,00

к)

Протеолитични микроорганизми

12,00

л)

Психрофилни микрорганизми

12,00

м)

Вибриони

14,00

н)

Клостридиум ботулинум и токсините му

52,00

о)

Клостридиум перфрингенс

22,00

п)

Бацилус цереус

18,00

р)

с)

т)

Ентеробактерии
- чрез техника на НВБ по ISO 21528-1

35,00

- чрез техника на изброяване на колониите по ISO 21528-2

35,00

- по алтернативен метод

21,00

Листерия моноцитогенес
- чрез техника на обогатяване по БДС EN ISO 11290-1

36,00

- чрез техника на изброяване на колониите по БДС EN ISO 11290-2

38,00

- по алтернативен метод

32,00

Кампилобактер
- изолиране по ISO 10272

74,00

- по алтернативен метод

32,00

- биохимично типизиране

32,00

у)

Сулфитредуциращи клостридии

22,00

3.3.

Доказване на:

а)

аеробни бактерии

9,00

б)

анаеробни бактерии

10,00

в)

стрептококи и стафилококи

15,00

г)

стрептококи чрез серологично типизиране

45,00

д)

вида на листерии

56,00

е)

антраксни бацили:

ж)

- чрез топла асколи реакция

32,00

- чрез студена асколи реакция

32,00

салмонели
- по БДС EN ISO 6579

38,00

- по алтернативен метод

26,00

3.4.

Серологично и биохимично типизиране на салмонели

70,00

3.5.

Доказване на микроорганизми чрез полимеразна верижна реакция (PCR)

45,00

4.

Хигиенен контрол

4.1.

Определяне хигиения статус на кланични трупове по деструктивен и недеструктивен
метод

а)

общ брой микроорганизми чрез техника на преброяване (КОЕ)

15,00

б)

ентеробактерии чрез техника на преброяване (КОЕ)

35,00

4.2.

Определяне на салмонели в кланични трупове чрез деструктивен и недеструктивен метод

38,00

4.3.

Определяне хигиената на контактни повърхности (на отривки и смивове):

а)

общ брой микроорганизми чрез техника на преброяване (КОЕ)

15,00

б)

ентеробактерии чрез техника на преброяване (КОЕ)

35,00

в)

колиформи

21,00

г)

салмонели

35,00

д)

Листерия моноцитогенес

36,00

4.4.

Оценка и контрол на дезинфекция
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а)

оценка на ефекта на профилактична дезинфекция на 100 м2

10,00

б)

оценка на текуща дезинфекция на 100 м за 3 броя проби

20,00

в)

оценка на текуща дезинфекция на 100 м2 за 3 броя проби луминометрично с HY-LITE

20,00

г)

оценка на ефективността на дезинфекция на обекти от външна среда по отпечатъков
метод на 100 м2

20,00

д)

оценка на заключителна дезинфекция на 100 м2 за 6 броя проби

50,00

4.5.

Изпитвания на питейна вода

4.5.1.

Микробиологични изпитвания:

а)

общ брой микроорганизми

9,00

б)

колиформи

10,00

в)

Ешерихия коли чрез техника на преброяване (КОЕ) през мембранна филтрация

22,00

г)

ентерококи чрез техника на преброяване (КОЕ) през мембранна филтрация

15,00

д)

спори на сулфитредуциращи бактерии (клостридии) чрез техника на преброяване (КОЕ)
през мембранна филтрация

12,00

е)

Псеудомонас аеругиноза

12,00

4.5.2.

Физикохимични изпитвания на вода

а)

рН – потенциометрично

3,00

б)

цвят, мътност, мирис и вкус на вода

2,00

в)

Алуминий

2,00

г)

Желязо

2,00

д)

Манган

2,00

е)

Нитрати

1,50

ж)

Нитрити

2,50

з)

Свободен хлор

2,00

и)

Амоняк

2,50

к)

Сулфати, фосфати и други показатели

10,00

л)

Електропроводимост

4,00

м)

калций

4,00

н)

магнезий

5,00

о)

цинк

5,00

п)

обща твърдост на вода

25,00

4.6.

Определяне на водна активност (Aw) с апарат HYGROLAB

14,00

2

Раздел ІІІ
Такси за определяне на остатъчните количества ветеринарномедицински продукти и замърсители
Чл. 3. При определяне на остатъчните количества ветеринарномедицински продукти (ВМП),
замърсители от околната среда и някои физикохимични изпитвания се събират следните такси:
Лева
1.

Определяне на остатъчни количества ВМП за един анализ чрез:

а)

микробиологичен метод

30,00

б)

микробиологичен метод – 4-петри

36,00

в)

микробиологичен метод – 5-петри

44,00

г)

ELISA

55,00

д)

радиоимунен метод

41,00

е)

тънкослойна хроматография

27,00

ж)

газова хроматография

73,00

з)

газова хроматография с мас-селективен детектор

75,00

и)

течна хроматография

74,00

к)

течна хроматография с мас-спектрометър

101,00
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2.

Определяне на остатъчни количества замърсители от околната среда за един анализ чрез:

а)

тънкослойна хроматография

27,00

б)

газова хроматография

73,00

в)

газова хроматография с мас-селективен

75,00

г)

течна хроматография

132,00

д)

течна хроматография с мас-спектрометър

112,00

е)

гама-емитиращи радионуклиди

38,00

ж)

атомна абсорбция за един химичен елемент

38,00

з)

атомна абсорбция с хидридна система за един химичен елемент

40,00

и)

атомна емисия за един химичен елемент

37,00

3.

Физикохимични изпитвания

а)

влага/сухо вещество

18,00

б)

казеин от краве мляко в сирена от овче мляко чрез ПАГЕ

33,00

в)

хистамин чрез тънкослойна хроматография

28,00

г)

хистамин чрез ELISA

55,00

Чл. 4. (1) При извършване на лабораторни дейности:
1. не се заплащат такси за лабораторни изследвания на проби, взети от официални ветеринарни
лекари, от инспектори и експерти на НВМС и необходими за нуждите на официалния контрол
и диагностичните изследвания за заразните болести от списъка по чл. 118, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, с изключение на проби, взети при констатиране на несъответствия по чл. 28 от Регламент 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. (относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на
животните и хуманно отношение към животните), и всички други случаи, предвидени в законодателството на Европейския съюз;
2. таксите за лабораторни изследвания на проби за целите на самоконтрола по раздел I, за ветеринарно-санитарни експертизи на суровини и храни от животински произход и за диагностични
изследвания за заразни и паразитни болести, заплащани от лица, които имат сключен договор за
лабораторни изследвания, се намаляват, както следва:
а) с 5 % – при договор за месечен брой проби от 30 до 50;
б) с 10 % – при договор за месечен брой проби от 50 до 70;
в) с 20 % – при договор за месечен брой проби над 70.
(2) При експресно извършване на изследването и даване на резултат в срок до 72 часа от
подаване на искането (пробата за изследване) дължимата такса е в двоен размер.
(3) За участие в ринг-тест – подготовка на материали, документи и статистическа обработка на
резултатите, лабораториите извън системата на НВМС заплащат:
1. лаборатории по ветеринарно-санитарна експертиза – от 500 до 1000 лв.;
2. лаборатории по микология и микотоксикология на фуражи, откриване на съставки от животински произход във фуражи – от 300 до 500 лв.;
3. диагностични лаборатории по здравеопазване на животните – от 200 до 600 лв.
(4) Размерът на таксата по ал. 3 се определя по формула, посочена в т. І.2 от приложението.
Г л а в а

в т о р а

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ПРИ КОНТРОЛ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И
ФУРАЖИ
Раздел І
Такси за лицензиране за употреба, производство и търговия, за утвърждаване на реклама на
ветеринарномедицински продукти (ВМП) и издаване на удостоверение за внасяне или изнасяне
на ВМП
Чл. 5. (1) За лицензиране за употреба на ВМП се събират следните такси:
1.1.

Според вида процедура за една фармацевтична форма и за една концентрация на активна субстанция:

а)

по национална процедура

б)

по процедура по взаимно признаване, когато Република България е референтна държава 20 000,00

3 500,00

С Т Р.
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в)

по процедура по взаимно признаване, когато Република България е заинтересувана страна

4 500,00

г)

по децентрализирана процедура, когато Република България е референтна държава

20 000,00

д)

по децентрализирана процедура, когато Република България е заинтересувана страна

4 500,00

1.2. Определената по т. 1.1 такса се събира за една фармацевтична форма и за една концентрация на фармацевтичната субстанция.
1.3. За всяка различна фармацевтична форма, за която заявлението е подадено едновременно
с първоначалното заявление за издаване на лиценз за употреба, се събира такса в размер 40 на
сто от таксата, определена по реда на т. 1.1.
1.4. За всяка различна концентрация на активна субстанция, за която заявлението е подадено
едновременно с първоначалното заявление за лицензиране за употреба, се събира такса в размер
25 на сто от таксата, определена по реда на т. 1.1.
2. За лицензиране за употреба на хомеопатичен ВМП според вида процедура се събират следните такси:
Лева
2.1.

по национална процедура:

а)

от един източник

2 000,00

б)

до 5 източника

3 500,00

в)

над 5 източника

4 500,00

2.2.

по процедура по взаимно признаване, когато Република България е референтна държава:

а)

от един източник

4 000,00

б)

до 5 източника

6 000,00

в)

над 5 източника

9 000,00

2.3.

по процедура по взаимно признаване, когато Република България е засегната страна

а)

от един източник

2 000,00

б)

до 5 източника

3 500,00

в)

над 5 източника

4 500,00

2.4.

по децентрализирана процедура, когато Република България е референтна страна:

а)

от един източник

4 000,00

б)

до 5 източника

6 000,00

в)

над 5 източника

9 000,00

2.5.

по децентрализирана процедура, когато Република България е засегната страна:

а)

от един източник

2 000,00

б)

до 5 източника

3 500,00

в)

над 5 източника

4 500,00

3.

За издаване на лиценз за употреба на фармакопейни ВМП, за които не се изискват
карентни срокове

3 500,00

4.

За одобряване на промени в издаден лиценз за употреба на ВМП се събират следните
такси:

4.1.

за промяна тип I:

а)

по национална процедура

б)

по процедура по взаимно признаване:
- когато Република България е референтна страна
- когато Република България е заинтересувана страна

в)

150,00
2 000,00
150,00

по децентрализирана процедура:
- когато Република България е референтна страна
- когато Република България е заинтересувана страна

4.2.

за промяна тип II:

а)

по национална процедура

б)

по процедура по взаимно признаване:

2 000,00
150,00
1 000,00
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в)
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- когато Република България е референтна страна

5 000,00

- когато Република България е заинтересувана страна

1 500,00

по децентрализирана процедура:
- когато Република България е референтна страна

5 000,00

- когато Република България е заинтересувана страна

1 500,00

(2) За подновяване на лиценз за употреба на ВМП се събира такса в размер 50 на сто от таксата по ал. 1, т. 1.1.
Чл. 6. За лицензиране за производство на ВМП и/или на активни субстанции и промяна в
издаден лиценз за производство на ВМП се събират следните такси:
Лева
1.

За лицензиране за производство на ВМП и/или на активни субстанции

а)

за производство на стерилни лекарствени ВМП

б)

за производство на нестерилни лекарствени ВМП

6 000,00

в)

за производство на имунологични ВМП

10 000,00

г)

за производство на хомеопатични ВМП

5 000,00

д)

за производство на радиофармацевтични ВМП

8 000,00

е)

за производство на активни субстанции

8 000,00

8 000,00

2. При подаване на заявление за издаване на лиценз за производство едновременно на повече
от един вид производство по т. 1 таксата се определя като сума от всеки вид, намалена с 25 на сто.
Лева
3.

За промяна в издаден лиценз за производство на ВМП:

а)
б)

за промяна на наименование, седалище и адрес на управление на производителя
100,00
за промяна на адрес/местонахождение на помещенията за производство на ВМП – съответната такса по т. 1
за промяна на адрес/местонахождение на помещенията за съхранение и/или контрол
на качеството на ВМП
3 000,00
при добавяне на нова фармацевтична форма в рамките на издадения лиценз за производство, за всяка добавена форма
1 000,00
при добавяне на нов ВМП, съответно нова активна субстанция в рамките на издадения
лиценз за производство за всеки добавен ВМП, съответно за всяка активна субстанция
500,00
за промяна на квалифицираното лице по чл. 353, ал. 1 ЗВД
100,00
за промяна на ръководителя на производството и/или ръководителя на контрол върху
качеството
100,00
за прекратяване на производството на ВМП, фармацевтични форми и/или активна
субстанция
50,00
За издаване на лиценз за производство при внасяне на ВМП от трети страни
15 000,00
За допълнение в издаден лиценз за производство при внасяне на ВМП от трети страни:
за промяна на наименование, седалище и адрес на управление на притежателя на лиценз за производство
100,00
за промяна на адрес/местонахождение на помещенията за производство на ВМП
15 000,00
за промяна на адрес/местонахождение на помещенията за съхранение и/или контрол
на качеството на ВМП
3 000,00
при добавяне на нов ВМП в рамките на издадения лиценз за производство, за всеки
добавен ВМП
1 500,00
за промяна на квалифицираното лице по чл. 356, ал. 1, буква „б“ ЗВД
100,00
за промяна на ръководителя на производството и/или ръководителя на контрол върху
качеството в държавата на производство
100,00
За издаване на сертификат за добра производствена практика на ветеринарномедицински продукт
50,00

в)
г)
д)
e)
ж)
з)
4.
5.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
6.

Чл. 7. За лицензиране на търговия на едро с ВМП и промяна в издаден лиценз за търговия на
едро с ВМП се събират следните такси:
Лева
1.
2.
а)

За лицензиране на търговия на едро с ВМП
За промяна в издаден лиценз за търговия на едро с ВМП
за промяна на наименование, седалище и адрес на управление на притежателя на
лиценз за търговия на едро

2 000,00
100,00

С Т Р.
б)
в)
г)
д)
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за промяна на управителя на обекта за търговия на едро
за промяна на списъка на фармакологичните групи, с които се търгува
за промяна на местонахождението на обекта за търговия на едро или условията в обекта
при откриване на нов обект за търговия на едро

50,00
100,00
1 000,00
1 000,00

Чл. 8. За лицензиране на търговия на дребно с ВМП и промяна в издаден лиценз за търговия
на дребно с ВМП и за одобряване на реклама на ВМП се събират следните такси:
Лева
1.
2.
а)
б)
в)
г)
3.
а)
б)
в)

За лицензиране на търговия на дребно с ВМП
За промяна в издаден лиценз за търговия на дребно с ВМП
за промяна на наименование, седалище и адрес на управление на притежателя на лиценз за търговия на дребно
за промяна на адреса/местонахождението на обекта за търговия на дребно/аптеката
или на условията в обекта
за промяна на управителя на обекта за търговия на дребно/аптеката
при откриване на нов обект за търговия на дребно/аптека
за одобряване проект на реклама на ВМП се събират следните такси:
за одобряване проект на реклама на един ВМП независимо от фармацевтичната форма
и концентрация на активната субстанция
за промени в одобрена реклама на ВМП
за одобряване проект на реклама, съдържаща повече от един ВМП – за всеки продукт,
включен в рекламния материал

500,00
50,00
250,00
25,00
250,00
100,00
25,00
25,00

Чл. 9. При издаване на удостоверение за внос/износ на ВМП се събира такса в размер 40 лв.
Чл. 10. За изготвяне на експертна оценка след анализ на мостри и контрол на проби от лекарствени и имунологични ВМП таксата се определя по метода, посочен в т. ІІ.2 от приложението.
Раздел ІІ
Такси за регистрация или одобрение на производители и търговци на фуражи, за издаване на
сертификати за изнасяне на фуражи за трети държави и други документи
Чл. 11. (1) За регистрация или одобряване на производител и на търговец на фуражи, за регис
триране на превозвачи на фуражи, за регистрация на производители на първични фуражи, както
и за преиздаване на документи за дейност се събират следните такси:
Лева
1.1.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
1.2.
а)
б)
в)
г)
1.3.

За одобряване на производител и на търговец на фуражи:
за одобряване на производител
за промяна на одобрение на производител на фуражи
(допълване/замяна на дейност/и)
за промяна на други обстоятелства по одобрението
за одобряване на търговец на фуражи
за промяна на одобрение на търговец на фуражи
(допълване/замяна на дейност/и)
за промяна на други обстоятелства по одобрението
за регистрация на производител на фуражи
за промяна на регистрация на производител на фуражи
(допълване/замяна на дейност/и)
за промяна на други обстоятелства за производител на фуражи
за регистрация на търговец на фуражи
за промяна в други регистрирани обстоятелства за търговец на фуражи
За регистрация на производител на фуражни суровини и на производител на смеси от
фуражни суровини без влагане на фуражни добавки и премикси:
за регистриране на производител на фуражни суровини
за промяна в регистрирани обстоятелства по буква „а“
за регистрация на производител на смеси от фуражни суровини, без влагане на фуражни
добавки и премикси
за промяна в регистрираните обстоятелства по буква „в“
За регистриране на превозвачи на фуражи, които не извършват друга дейност, подлежаща на регистрация:

2500
2500
230
430
430
230
890
890
100
170
30

250
30
200
30
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а)
б)
1.5.
1.6.
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за регистрация на превозвачи на фуражи – автомобилен транспорт – до 10 превозни
средства
за регистрация на превозвачи на фуражи – автомобилен транспорт – от 10 до 20 превозни средства
за регистрация на превозвачи на фуражи – автомобилен транспорт – от 20 до 30 превозни средства
за регистрация на превозвачи на фуражи – автомобилен транспорт – над 30 превозни
средства
за регистрация на превозвачи на фуражи с транспортни следства, различни от автомобилен транспорт
за промяна в регистрирани обстоятелства по букви „а“ – „д“
За регистриране на лице, което извършва дейност/и, свързани с първично производство на фуражи
за регистриране на лице, което извършва дейност/и, свързани с първично производство на фуражи
за промяна в регистрирани обстоятелства по буква „а“
За преиздаване на удостоверение за одобрение и на удостоверение за регистрация
За извършване на справки в регистрите и издаване на документи

170
250
300
350
890
50

170
50
20
12

(2) За издаване на сертификат за съответствие, за добри практики при производство, за произход
и свободна продажба или за регистрация на фуражни добавки/премикси в трети държави, както
и за експертиза на фуражи се събират следните такси:
Лева
1.
а)
б)

За издаване на сертификат за съответствие за изнасяне на фуражи в трети държави:
за издаване на сертификат за съответствие за изнасяне на български език
за издаване на сертификат за съответствие за изнасяне на английски език

30
40

2.

За издаване на сертификати за спазване на добри практики при производство на фуражи,
за произход и свободна продажба или за регистрация на фуражни добавки/премикси
в трети държави:
на български език
на английски език

20
30

а)
б)

(3) При издаване на ветеринарен сертификат за изнасяне на фуражи, фуражни добавки и премикси, както и при експертиза на фуражи се събират следните такси:
1. за фуражи с изключение на пшеница, предназначена за фураж – на 10 кг по 0,01 лв.;
2. за пшеница, предназначена за фураж – на 10 кг по 0,005 лв.
(4) Таксите по чл. 11, ал. 1 и 2 се заплащат при подаване на съответното заявление.
(5) За издаване на сертификат за качество на фуражи се събира такса от 0,50 лв. на тон.
Г л а в а

т р е т а

ТАКСИ ЗА КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД, ТУБЕРКУЛИНИЛИЗАЦИЯ И ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ПРИ
ВНОС НА ЖИВОТНИ, ОБСЛЕДВАНИЯ, ЕВТАНАЗИИ, АУТОПСИИ И ЗА ПРЕСТОЙ НА ЖИВОТНИ В МЕСТА ЗА ПОЧИВКА НА НВМС
Раздел І
Такси за клиничен преглед, туберкулинилизация и вземане на проби при внос на животни
Чл. 12. (1) При извършване на общ клиничен преглед преди издаване на ветеринарномедицински
документ за придвижване на живи животни и зародишни продукти се заплаща такса за служител
на НВМС по 15,00 лв. за един час.
(2) При извършване на изследвания за туберкулоза и вземане на проби, при контрол на вносни
животни и контрол при вътреобщностна търговия с животни, извършвани от служители на НВМС,
се събират следните такси:
Лева
1.

Изследване за туберкулоза:

а)

едро преживно животно

5,00

б)

свиня

4,00

в)

птица

0,40

С Т Р.
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2.

Вземане на фекална проба

0,50

3.

Вземане на клоакална и трахиална проба

0,80

4.

Вземане на кръвна проба от:

а)

едро животно

4,00

б)

дребно животно (включително птица)

2,00

в)

отделяне и приготвяне на кръвен серум – за една проба

0,50

5.

Вземане на проба от мозък (за ТСЕ) от:

а)

едро животно

6,00

б)

дребно животно

3,00

6.

Вземане на трахеална проба (шпутум), слъзен, носен секрет

а)

за едро животно

5,00

б)

за дребно животно

2,00

7.

Вземане на проба от кожата на животно или от рога, копита и др.:

а)

за едро животно

3,00

б)

за дребно животно

1,50

8.

Вземане на проба от трупен материал за изследване – за една проба

5,00

9.

Вземане на смивки от мъжки едри и дребни преживни животни

10,00

Раздел ІІ
Обследвания, евтаназии, аутопсии
Чл. 13. При извършване на обследвания, евтаназии и аутопсии с диагностична и научна цел
по искане на собственика на животните или на негов представител на служител на НВМС се
заплащат 15 лв. за един час.
Раздел ІІІ
Престой на животни в места за почивка на НВМС
Чл. 14. За престой на животни за 24 часа в места за почивка, предоставени за управление на
НВМС, на 24 часа се събират следните такси:
Лева
1.

Еднокопитни – за едно животно

30,00

2.

Едри преживни животни – за едно животно

20,00

3.

Дребни преживни животни (овце, кози) – за едно животно

10,00

4.

Свине – за едно животно

10,00

5.

Подрастващи дребни преживни животни (агнета, ярета) – за едно животно 3,00

6.

Подрастващи прасета

3,00
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРЕН КОНТРОЛ
Раздел I
Такси за осъществяване на ветеринарно-санитарен контрол в предприятия
Чл. 15. (1) При извършване на ветеринарно-санитарен контрол НВМС събира следните такси:
Лева
1.

При клане на животни

1.1.

На едри преживни животни:

а)

На възрастно говедо и/или бивол над 2 г. – за животно

10,00

б)

На младо говедо и/или бивол под 2 г. – за животно

4,00

1.2.

На еднокопитни – за животно

6,00

а)

за лабораторно изследване за трихинела на еднокопитни по т. 1.2 – за животно

0,50

1.3.

На прасета:

а)

с трупно тегло, по-малко от 25 кг – за животно

1,00
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б)

с трупно тегло, равно или по-голямо от 25 кг – за животно

2,00

в)

за лабораторно изследване за трихинела на прасета
по букви „а“ и „б“ – за животно

0,50

1.4.

На дребни преживни животни:

а)

с трупно тегло, по-малко от 12 кг – за животно

0,30

1.5.

С трупно тегло, равно или по-голямо от 12 кг – за животно

0,50

1.6.

На домашни птици:

а)

птици от вида Gallus и токачки – за птица

0,01

б)

патици и гъски – за птица

0,02

в)

пуйки – за птица

0,05

1.7.

На зайци и зайцевидни, отглеждани във ферми – за животно

0,01

2.

В транжорни предприятия за обработка на месо от:

2.1.

Едри преживни животни, свине, еднокопитни, дребни преживни животни – за тон месо 4,00

2.2.

Птици, зайци и зайцевидни, отглеждани във ферми – за тон месо

2.3.

Дивеч, отглеждан във ферми, и отстрелян дивеч:

а)

дребен дивеч и пернат дивеч – за тон месо

3,00

б)

щраусовидни птици (щрауси, ему, нанду) – за тон месо

6,00

в)

диви свине и преживни животни – за тон месо

4,00

3.

В предприятия за клане и преработване на дивеч:

3.1.

пернат дивеч – за животно

0,01

3.2.

дребен дивеч – за животно

0,02

3.3.

щраусовидни птици – за птица

1,00

3.4.

3,00

едър дивеч:

а)

диви свине – за животно

3,00

б)

преживни животни – за животно

1,00

в)

за лабораторно изследване за трихинела при клане на диви свине
по буква „а“ – за животно

0,50

4.

За мляко, постъпило за преработка в млекопреработвателни предприятия:

а)

в рамките на един месец до 30 т – за тон

2,00

б)

над 30 т – за всеки следващ тон

1,00

5.

За производство и предлагане на пазара на рибни продукти и аквакултури

5.1.

При първо предлагане на пазара на рибни продукти и аквакултури:

а)

в рамките на един месец, до 50 т – за тон

2,00

б)

над 50 т – за всеки следващ тон

1,00

5.2.

При първа продажба на рибен пазар на рибни продукти и аквакултури:

а)

в рамките на един месец, до 50 т – за тон

1,00

б)

над 50 т – за всеки следващ тон

0,50

5.3.

При първа продажба на пазара на рибни продукти и аквакултури в случай на липса
или недостатъчно степенуване за преснота на вида и/или големина в съответствие с
Регламенти (ЕИО) № 103/76 и (ЕИО) № 104/76:

а)

в рамките на един месец, до 50 т – за тон

2,00

б)

над 50 т – за всеки следващ тон

1,00

5.4.

За видовете риби, посочени в Анекс 2 към Регламент (ЕИО) № 3703/85, на разтоварена 97,80
пратка 1,96 за тон, но не повече от

5.5.

При преработка на рибни продукти и аквакултури – за тон

1,00

(2) При извършване на няколко официални проверки по едно и също време в едно предприятие
те се считат за една дейност, за което се заплаща само една такса.
(3) Таксите по т. 1.2, буква „а“, т. 1.3, буква „в“ и т. 3.4, буква „в“ се събират, когато лабораторното изследване за трихинела е извършено в лаборатория на НВМС.
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Раздел ІІ
Такси за проверки на предприятия, преработващи суровини и храни от животински произход,
извършвани съобразно критериите на многогодишния национален контролен план
Чл. 16. (1) При осъществяване на ветеринарно-санитарен контрол в обекти (различни от
посочените в раздел І) за преработка, съхранение и търговия на едро със суровини и храни от
животински произход и обекти за събиране, съхранение, обработка, преработка и използване или
унищожаване на странични животински продукти НВМС събира следните такси за:
1. извършване на проверки на регистрирани обекти на експерт – по 11,79 лв. на час;
2. извършване на одити в регистрирани обекти – по 12,20 лв. на експерт на час.
(2) Определените в раздели І и ІІ такси са за извършване на ветеринарно-санитарен контрол в
рамките на работното време. При извършване на ветеринарно-санитарен контрол в извънработно
време и през почивните и празничните дни се заплащат такси в двоен размер.
Г л а в а
п е т а
ТАКСИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ
Раздел І
Такси за внасяне на пратки с месо и месни продукти, риба и рибни продукти
Чл. 17. (1) При внасяне на пратки с месо и месни продукти, риба и рибни продукти НВМС
събира следните такси:
1.

пратки до 6 т – за пратка

108,00

2.

за пратки от 6 до 46 т

108,00 +18,00 лв. за всеки тон над 6 т

3.

пратки над 46 т – за пратка

821,50

(2) За официален контрол при внасяне на пратки с рибни продукти, транспортирани като насипни товари в плавателен съд, се събират следните такси:
1.
2.
3.
4.

до
500 т – за пратка
до 1000 т – за пратка
до 2000 т – за пратка
над 2000 т – за пратка

1 173,50
2347,00
4 694,00
7 041,00

(3) При внасяне на рибни продукти и аквакултури, уловени в тяхната естествена среда и разтоварени на сушата от риболовен кораб, плаващ под флага на трета страна, НВМС събира такси
в размер:
1. при първото предлагане на пазара – по 2,00 лв. на тон за първите 50 т в рамките на един
месец;
2. над 50 т – по 1,00 лв. на тон за всеки следващ тон.
Раздел ІІ
Такси за внасяне на животински продукти, странични животински продукти и фуражи
Чл. 18. (1) При внасяне на животински продукти, различни от посочените в раздел І, на странични животински продукти и фуражи, НВМС събира следните такси:
1.

пратки до 6 т – за пратка

108,00

2.

за пратки от 6 до 46 т

108,00 +18,00 лв. за всеки тон над 6 т

3.

пратки над 46 т – за пратка

821,50

(2) При внасяне на продукти от животински произход, различни от посочените в раздел І,
странични продукти от животински произход и фуражи, транспортирани като насипни товари,
НВМС събира следните такси:
1.
2.
3.
4.

до
500 т – за пратка
до 1000 т – за пратка
до 2000 т – за пратка
над 2000 т – за пратка

1
2
4
7

173,50
347,00
694,00
041,00

Раздел ІІІ
Такси за внасяне на живи животни
Чл. 19. (1) При внасяне на едри и дребни преживни животни, еднокопитни, свине, птици, зайци,
дребен и едър дивеч (диви прасета и диви преживни), пернат дивеч НВМС събира следните такси:
1.

пратки до 6 т – за пратка

108,00

2.

за пратки от 6 до 46 т

108,00 +18,00 лв. за всеки тон над 6 т

3.

пратки над 46 т – за пратка

821,50
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(2) При внасяне на различни от посочените в ал. 1 видове животни се събират следните такси:
1.

за пратки от 6 до 46 т

108,00 +18,00 лв. за всеки тон над 6 т

2.

пратки над 46 т – за пратка

821,50

(3) При внасяне на разплоден материал (семенна течност, яйцеклетки, оплоден хайвер) за
пратка – 108,00 лв.
(4) За домашни любимци и други животни, различни от т. 1 и 2, включител но екзотични и циркови животни, внасяни с нетърговска цел, за един брой животно –
20,00 лв.
Раздел ІV
Такси за внасяне на пратки с продукти от животински произход и живи животни от Нова Зеландия
(Такси съгласно приложение VIII, т. Б, параграф 2 от Решение 97/131 на Съвета на Европейския
съюз и споразумение (OJ, L 057, 26/02/1997 P. 0005-0059)
Чл. 20. (1) При внасяне на пратки с продукти от животински произход НВМС събира такса за
пратка на всеки един тон 3,40 лв., но не по-малко от 59 лв. и не повече от 684,55 лв.
(2) При внасяне на пратки с живи животни НВМС събира такса за пратка на всеки един тон
10,00 лв., но не по-малко от 59 лв. и не повече от 684,55 лв.
Раздел V
Транзитно преминаване на продукти от животински произход и живи животни
Чл. 21. (1) За проверка при транзитно преминаване на продукти от животински произход и
живи животни през територията на Република България, подлежащи на граничен ветеринарен
контрол, НВМС събира такса в размер 60,00 лв. за проверка на пратка.
(2) Таксата по ал. 1 се увеличава с 40 лв. на служител, участващ в проверката, на всеки 15
минути.
Раздел VІ
Такси за престой на животни по време на карантина
Чл. 22. За престой на животни по време на карантина при внасяне в съоръженията на ГИВП,
предоставени за управление на НВМС, се събират следните такси:
Лева
1.

За едно едро животно за всеки започнат ден с храна от собственика

10,00

2.

За едно едро животно за всеки започнат ден с храна от НВМС

20,00

3.

За едно дребно животно за всеки започнат ден с храна от собственика

5,00

4.

За едно дребно животно за всеки започнат ден с храна от НВМС

10,00

Раздел VІІ
Такси за извършване на дезинфекция на влизащи в страната превозни средства
Чл. 23. При осъществяване на дезинфекция на влизащи в страната превозни средства от НВМС
се събират следните такси.
1.

Дезинфекция на ходовата част на автомобили с товароподемност до 3,5 тона

а)

За превозни средства с българска регистрация:

Лева

- леки автомобили

4,00

- микробуси и лекотоварни автомобили с товароподемност до 3,5 тона

10,00

- автобуси

10,00

За превозни средства с чуждестранна регистрация

евро

- леки автомобили

2,00

- микробуси и лекотоварни автомобили с товароподемност до 3,5 тона

5,00

- автобуси

5,00

б)

2.

Външна дезинфекция на товарни автомобили с товароподемност над 3,5 тона

а)

За превозни средства с българска регистрация (в лв.)

20,00

б)

За превозни средства с чуждестранна регистрация (в евро)

10,00

Чл. 24. (1) Не се събират такси за извършване на ветеринарни проверки при внасяне на:
1. стоки за лична употреба, мостри за научни цели, анализи, изложби и пратки за дипломатически представителства;
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2. стоки, предназначени като хуманитарна помощ или дарение;
3. животни, предназначени за зоологически градини.
(2) Дължимите такси за взети проби за лабораторен анализ се заплащат от лицата, отговорни
за товара.
(3) Не се събират такси за дезинфекция на МПС със специално предназначение (МВР, ЧП,
ЧК, КФОР, НАТО, МО и др.) и автомобили, извършващи служебна дейност в района на ГКПП.
Г л а в а

ш е с т а

ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕВАСТАЦИЯ
Чл. 25. (1) При осъществяване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация НВМС
събира следните такси:
Лева
1.

Дезинфекция чрез механизирано пръскане – на 1 кв.м

0,30

2.

Дезинфекция чрез пръскане с гръбна пръскачка – на 1 кв.м

0,60

3.

Фумигация – за всеки 1000 куб.м

20,00

4.

Дезинфекция на МПС чрез механизирано пръскане –
на 1 кв. м

0,50

5.

Дезинсекция чрез пръскане с гръбна пръскачка или нанасяне на инсектициден
лак с четка – за 1 кв. м

0,60

6.

Дезинсекция чрез механизирано пръскане – на 1 кв. м

0,25

7.

Дезинсекция чрез аерозолно пръскане – за 1 куб. м

0,20

8.

Индивидуална обработка срещу ектопаразити чрез опръскване:

а)

за едно едро животно

1,00

б)

за едно дребно животно

0,40

9.

Групова обработка срещу ектопаразити чрез опръскване на птици – за всяка
птица по

0,05

10.

Групова обработка срещу ектопаразити на дребни животни чрез изкъпване в
противопаразитна баня – за всяко животно по

0,35

11.

Дератизация:

а)

зареждане на отровна точка (без ВМП)

0,80

б)

на 1 кв.м

0,20

12.

Девастация на пасища и водоеми – за 1 кв.м

0,05

(2) В размера на таксите не са включени разходите за препаратите и горивно-смазочните материали при извършване на тези услуги.
(3) Таксите по ал. 1, заплащани от лица, които имат сключен годишен договор за неколкократна
обработка, се намаляват, както следва:
1. с 10 % при договор за двукратна обработка;
2. с 30 % при договор за трикратна обработка;
3. с 50 % при договор за четири и повече обработки.
Г л а в а

с е д м а

ТАКСИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ, РЕГИСТРАЦИЯ И ОДОБРЕНИЕ ПО ИЗДАВАНЕ
НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Раздел І
Такси за съгласуване на проекти
Чл. 26. (1) За издаване на становище за съгласуване на проекти за изграждане или реконструкция, разширяване или модернизация на обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол,
НВМС събира следните такси:
Лева
1.

За обекти до 100 кв. м

1,60/кв. м

2.

За обекти от 101 до 300 кв. м

1,20/кв. м

3.

За обекти над 300 кв. м

1,00/кв. м
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(2) При повторно разглеждане на преработен проект за изграждане или реконструкция на обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол, се заплаща на експерт по 21,07 лв. на час.
(3) При издаване на писмени становища за съответствие с ветеринарномедицинските изисквания
на обектите НВМС събира следните такси:
Лева
1.

За производство, съхранение и търговия със суровини и храни от животински
произход, предназначени за човешка консумация
215,80

2.

За събиране, съхранение, обработка, преработка, обeзвреждане и търговия на
странични животински продукти
215,80

3.

За търговия на дребно със суровини и храни от животински произход, предназначени за човешка консумация
53,95

4.

За търговия на дребно със странични животински продукти и продукти, получени от тях
53,95

5.

За кораби фабрики и кораби замръзватели за рибни продукти и аквакултури
на експерт на час
69,78

6.

За добив на живи двучерупчести мекотели

7.

При промяна на групите храни, които обектът ще произвежда или търгува,
както и при промяна в дейността на обектите
107,90

8.

За всякакъв вид временни (подвижни) обекти за търговия с храни от животински произход
29,52

9.

За други обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол

10.

За тържище, център за изложби, тренировъчни полигони и манежи за тренинг
и провеждане на спортни състезания с животни
400,00

11.

За съгласуване на екзекутив към проект за реконструкция на обекти, подлежащи
на ветеринарномедицински контрол:

а)

за обекти до 100 кв.м

25,00

б)

за обекти над 100 кв.м

50,00

в)

за тържище, център за изложби, тренировъчни полигони и манежи за тренинг
и провеждане на спортни състезания с животни
100,00

12.

За издаване на писмени становища за съответствие на животновъдните обекти
с ветеринарномедицинските изисквания:

а)

За обекти до 100 кв.м

50,00

б)

За обекти над 100 кв.м

100,00

13.

За издаване на писмени становища за съответствие с ветеринарномедицинските
изисквания на транспортни средства (в т.ч. сухопътни, контейнери, жп вагони)
за превоз на суровини и храни от животински произход, странични животински
продукти и продукти, получени от тях
68,61

215,80

66,00

Раздел ІІ
Такси за регистрация и одобрение на обекти по регистрационни, лицензионни и разрешителни
режими, промяна на регистрирани обстоятелства
Чл. 27. (1) За регистрация на обекти по регистрационни, лицензионни и разрешителни режими,
промяна на регистрирани обстоятелства се събират следните такси:
Лева
1.

Регистрация на:

а)

ветеринарна амбулатория (кабинет)

80,00

б)

ветеринарна клиника (лечебница)

300,00

в)

ветеринарна лаборатория

500,00

г)

ветеринарен лекар за упражняване на ветеринарномедицинска практика в регистрирано ветеринарно лечебно заведение
20,00

2.

Ветеринарномедицинско разрешение за изнасяне

40,00

3.

Допълнение към ветеринарномедицинско разрешение за изнасяне

20,00

4.

Регистрация на обект за обезвреждане или съхранение на странични животински продукти
200,00
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5.

Регистрация на промени в технологията на производство, оборудването или
основно преустройство на сградния фонд на обекти по т. 4
150

6.

Регистрация на търговец, който получава пратки животни, зародишни продук
ти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, от държави – членки на Европейския съюз
100,00

7.

Регистрация на търговец, който получава храни, предназначени за човешка
консумация, от държави – членки на Европейския съюз
20,97

8.

Регистрация на промяна на технологията на производство, на оборудването и/
или при основно преустройство на сградния фонд в обектите по чл. 259 ЗВД 100,00

9.

Одобряване на обекти и/или зони за улов и/или отглеждане на водни животни
и земноводни:

а)

до 100 хектара водна площ

40,00

б)

за всеки следващ хектар над 100 хектара водна площ по

0,50

10.

Регистрация на зони за добив на живи двучерупчести мекотели

20,97

11.

Лицензиране на превоз на животни:

а)

издаване на лиценз и вписване в регистъра

300,00

б)

допълване в регистъра на нови транспортни средства

50,00

12.

Разрешение за използване на животни в опити:

а)

Разрешение за използване на животни в опити

300,00

б)

Допълнение към издадено разрешение за използване на животни в опити

150,00

13.

Регистрация на обекти за производство, съхранение и търговия със суровини и
храни от животински произход, предназначени за човешка консумация
20,97

14.

Регистрация на обекти за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от
хора, и на продукти, получени от странични животински продукти
200

15.

Регистрация на промени в технологията на производството, оборудването и
основното преустройство на сградния фонд на обекти по т. 14
150

16.

Регистрация на промени във вписани обстоятелства на регистриран обект

17.

Регистрация при промяна на групите храни или странични животински продукти,
които обектът ще произвежда или търгува, както и при промяна в дейността
на обектите по чл. 27, ал. 3
20,97

18.

Регистрация на промяна на наименованието на фирма, адрес, собственик или
други обстоятелства на обектите по чл. 27, ал. 3.
20,97

19.

Регистрация на транспортни средства (в т.ч. сухопътни, контейнери, жп вагони,
кораби фабрики и кораби замръзватели) за превоз на суровини и храни от
животински произход, странични животински продукти и продукти, получени
от тях
20,97

20.

Одобряване на транспортни средства (в т.ч. сухопътни, контейнери, жп вагони
и плавателни съдове) за транспортиране на животни:

а)

за квадратен метър от цялата площ на транспортното средство

б)

за преиздаване на сертификата при дописване в него на нови обстоятелства – за
квадратен метър от цялата площ на транспортното средство
1,00

21.

Регистрация на карантинни помещения за:

а)

едри и дребни животни

150,00

б)

люпилня за люпене на разплодни яйца и склад за съхранението им

80,00

в)

карантинно помещение, предназначено за птици

100,00

г)

люпилня и карантинно помещение за люпене на яйца и еднодневни птици

80,00

д)

карантинна люпилня и водоем за карантиниране на хайвер и риби

100,00

е)

карантинно помещение за екзотични животни и птици, влечуги, членестоноги
и риби
100,00

22.

Регистрация на временни (подвижни) обекти за търговия на дребно с храни
от животински произход
20,97

50

2,00
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23.

Одобрение на екипи за добив и съхранение на ембриони и яйцеклетки

100

24.

Регистрация на други обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол 50,00

(2) Таксата по ал. 1, т. 11 се отнася за превозвачите на животни.
Чл. 28. (1) За регистрация на животновъден обект НВМС събира следните такси:
Лева
1.

За животновъден обект, предназначен за едри преживни животни за
разплод:

а)

за животновъдни обекти до 5 бр. – за едно животно

2,00

б)

за животновъдни обекти за 6 до 10 бр.

20,00

в)

за животновъдни обекти за 10 до 50 бр.

20,00 + 2,00 лв. за всяко
животно над 10 бр.

г)

за животновъдни обекти над 50 бр.

100,00 + 1,00 лв. за всяко
животно над 50 бр.

2.

За животновъден обект, предназначен за едри преживни животни за
доотглеждане:

а)

за животновъдни обекти до 5 бр. – за едно животно

1,00

б)

за животновъдни обекти за 6 до 10 бр.

10,00

в)

за животновъдни обекти за 10 до 50 бр.

10,00
+
за всяко
над 10 бр.

г)

за животновъдни обекти над 50 бр.

50,00 + 0,50 лв. за всяко
животно над 50 бр.

3.

За животновъден обект, предназначен за свине за разплод:

а)

за животновъдни обекти до 5 бр. – за едно животно

2,00

б)

за животновъдни обекти за 6 до 10 бр.

20,00

в)

за 10 до 20 бр.

20,00 + 1,00 лв. за всяко
животно над 10 бр.

г)

над 20 бр.

40,00 + 0,50 лв. за всяко
животно над 20 бр.

4.

За животновъден обект, предназначен за свине за доотглеждане:

а)

за животновъдни обекти до 5 бр. – за едно животно

1,00

б)

за животновъдни обекти за 6 до 10 бр.

10,00

в)

за животновъдни обекти за 10 до 20 бр.

10,00 + 0,50 лв. за всяко
животно над 10 бр.

г)

за животновъдни обекти над 20 бр.

20,00 + 0,25 лв. за всяко
животно над 20 бр.

5.

За животновъден обект, предназначен за дребни преживни животни
за разплод:

а)

за животновъдни обекти до 20 бр. – за едно животно

0,50

б)

за животновъдни обекти за 21 до 30 бр.

20,00

в)

за животновъдни обекти за 30 до 50 бр.

20,00 + 0,50 лв. за всяко
животно над 30 бр.

г)

за животновъдни обекти над 50 бр.

40,00 + 0,30 лв. за всяко
животно над 50 бр.

6.

За животновъден обект, предназначен за дребни преживни животни за
доотглеждане:

а)

за животновъдни обекти до 20 бр. – за едно животно по

0,25

б)

за животновъдни обекти за 21 до 30 бр.

10,00

в)

за животновъдни обекти за 30 до 50 бр.

10,00 + 0,25 лв. за всяко
животно над 30 бр.

1,00
лв.
животно
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г)

за животновъдни обекти над 50 бр.

7.

За животновъден обект за еднокопитни животни:

а)

за животновъдни обекти до 5 бр. – за всяко животно

б)

за животновъдни обекти над 5 бр. + 3,00 лв. за всяко животно над 5
бр.
25,00

8.

За животновъден обект, предназначен за зайци

9.

За животновъден обект, предназначен за птици:

а)

за доотглеждане (бройлери)

б)

20,00 + 0,15 лв. за всяко
животно над 50 бр.
5,00

50,00

- до 500 бр.

15,00

- за 501 до 2000 бр.

30,00

- за 2001 до 5000 бр.

30,00 + 0,05 лв. за всяка
птица над 2000 бр.

- над 5000 бр.

180 + 0,03 лв. за всяка
птица над 5000 бр.

за разплод (носачки):
- до 500 бр.

30,00

- за 501 до 1000 бр.

50,00

- за 1001 до 3000 бр.

50,00 + 0,08 лв. за всяка
птица над 1000 бр.

- над 3000 бр.

360,00 + 0,06 лв. за всяка
птица над 3000 бр.

10.

За люпилня за птици:

а)

с капацитет до 10 000 яйца

100,00

б)

с капацитет над 10 000 яйца

200,00

11.

За рибовъдна ферма и животновъден обект за молюски:

а)

с площ до 10 дка

50,00

б)

с площ от 11 до 50 дка

50,00 + 5,00 лв. за всеки
декар над 10 дка

в)

с площ над 50 дка

250,00 + 2,00 лв. за всеки
декар над 50 дка

12.

За волиер за отглеждане на дивеч

100,00

13.

За животновъден обект, терариум, зоокът, предназначени за декоративни, екзотични животни, птици, влечуги, земноводни и членестоноги
50,00

14.

За животновъден обект за охлюви, жаби, езерен рак и калифорнийски
червей
50,00

15.1. За пчелин до 100 бр. пчелни семейства

20,00

15.2. За пчелин над 100 бр. пчелни семейства

20,00 + 0,20 лв. за всяко
следващо пчелно семейство

16.

Регистрация на опитна база и вивариум

80,00

17.

Регистрация на приют, хотел, школа за обучение на кучета и други

100,00

18.

Регистрация на център за трансплантация на ембриони и на център
за изкуствено осеменяване
150

19.

Регистрация на център за съхранение на сперма

20.

За други животновъдни обекти

21.

50

до 100 кв. м

50,00

над 100 кв. м

100,00

Регистрация на промяна на вписани обстоятелства за животновъдни
обекти
5,00
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(2) При регистрация на пазар и събирателен център за животни се събира такса, еквивалентна
на предвидената за издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект за съответните видове животни.
(3) За смесени обекти се събира такса в размер, равен на сбора на таксите за съответния вид
и брой животни по ал. 1.
Раздел ІІІ
Такси за издаване на становища, сертификати, протоколи, експертни заключения и други документи
Чл. 29. (1) За издаване на становища, сертификати, протоколи, експертни заключения и други
документи се събират следните такси:
Лева
1.

Писмени становища за:

а)

експертно заключение по диагноза за лечение на животни

б)

диагноза при унищожаване на животно

в)

30,00

- за едно дребно животно

20,00

- за едно едро животно

50,00

експертно ветеринарно-санитарно заключение за качество и безопасност на
суровини и храни от животински произход по искане на физически или юридически лица:
- за един продукт

40,00

- за група продукти от един вид

80,00

г)

за ветеринарно-санитарно становище за отстояние на животновъден обект

20,00

2.

За издаване на становище за въвеждане в експлоатация на обект

3.

Заверка на документ („вярно с оригинала“) с печат и подпис на длъжностно
лице на НВМС

2,00

4.

Удостоверение за правоспособност по диплома

20,00

5.

Удостоверение за професионален опит

30,00

6.

Удостоверение за добра репутация

15,00

7.

Удостоверение относно факти по писмени данни, издадено от ВУЗ за 1 бр.

15,00

8.

Удостоверение за признаване на професионална квалификация на чужди граждани и български граждани, завършили в чужбина

40,00

9.

Удостоверение за правоспособност по хуманно отношение към животните на
водачите на МПС по чл.164, ал. 1 след завършен курс за защита и хуманно
отношение към животните по време на транспортиране

20,00

10.

Издаване на документи от информационната система на НВМС:

а)

паспорт на новомаркирано едро преживно животно

2,00

б)

паспорт на новомаркирано еднокопитно животно

20,00

в)

преиздаване на паспорт за едро преживно животно при върнат такъв

2,00

50

г)

преиздаване на паспорт за еднокопитно животно при върнат такъв

20,00

д)

преиздаване на паспорт за едро преживно животно при загубване на предния

10,00

е)

преиздаване на паспорт за еднокопитно животно при загубване на предния

30,00

ж)

заверка от официален ветеринарен лекар на документи за регистрация на земеделски призводител

5,00

з)

други справки или разпечатки със заверка от официален ветеринарен лекар

5,00

11.

За издаване на други документи и удостоверения

10,00

12.

За издаване на дубликат на удостоверение или друг документ

10,00

(2) При издаване на експертно заключение в срок до 72 часа от подаване на искането дължимата такса е в двоен размер.
Чл. 30. (1) За издаване на ветеринарномедицински сертификат при износ и/или вътреобщностна търговия за животни и зародишни продукти, суровини и храни от животински произход,
предназначени за консумация от хора, суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, добавки за суровини и храни от животински произход НВМС събира
следните такси:
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Лева
1.

За живи животни:

а)

за еднокопитни и едри преживни животни – на глава

0,70

б)

за свине – на глава

0,40

в)

за дребни преживни животни – на глава

0,25

г)

за кучета – на глава

1,25

д)

за птици до 500 броя

4,00

-

за птици над 500 броя

4,00 лв. + 0,005
лв. за всяка птица
над 500 бр.

е)

за малки пилета, гъсета, патета, щрауси и др. до 500 броя

2,50

-

за малки пилета, гъсета, патета, щрауси и др. над 500 броя

2,50 лв. + 0,001
лв. за всяко пиле
над 500 бр.

ж)

за разплодни яйца – за един кашон с шест картона

0,06

з)

за живи зайци (домашни и диви) – на глава

0,20

и)

за живи риби, жаби, охлюви, раци, костенурки, змии, миди и др. – на кило- 0,05
грам нето тегло

к)

за екзотични животни (лъвове, слонове и др.) – на глава

8,00

л)

за екзотични птици (папагали, канарчета и др.) – на глава

2,00

м)

за декоративни живи риби – за брой

0,15

н)

за дребни опитни бозайници и птици – на кафез

2,00

о)

за котки – на глава

1,50

п)

за нутрии и бобри – на глава

1,30

р)

за зарибителен материал и оплоден хайвер – на килограм нето тегло

0,01

с)

за семенна течност – на доза

0,15

т)

за зиготи – на брой

0,35

у)

за пчелни майки – на брой

0,15

ф)

за пчелни семейства – на едно семейство

0,40

х)

за бубено семе – на една кутия

3,20

2.

За суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация 0,02
от хора – за килограм

3.

За изнасяне на мостри – за килограм

4.

За изнасяне на лиофилизирани закваски:

а)

до 1 килограм

24,00

б)

над 1 килограм за всеки следващ по

0,05

5.

За суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация 0,01
от хора, и за продукти, получени от тях – за килограм

1,20

(2) За издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване или транспортиране
в страната на живи животни НВМС събира следните такси:
Лева
1.

За еднокопитни и едри преживни животни – за всяко животно

0,50

2.

За свине – за всяко животно

0,20

3.

За дребни преживни животни – за всяко животно

0,15

4.

За зайци, нутрии, норки и диви животни, отглеждани извън естествената им 0,10
среда – за всяко животно

5.

За екзотични, декоративни, циркови, зоопаркови животни – за всяко животно 0,10

6.

За пчелни семейства – за всяко семейство

7.

За птици:

0,10
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а)

за птици до 500 броя

4,00

б)

за птици над 500 броя

4,00 лв. + 0,005 лв.
за всяка птица над
500 броя

в)

за малки пилета, гъсета, патета, щрауси и др. до 500 броя

2,50

г)

за малки пилета, гъсета, патета, щрауси и др. над 500 броя

2,50 лв. + 0,001 лв.
за всяко пиле над
500 броя

8.

За разплодни яйца – за един кашон с шест картона

0,06

9.

За живи охлюви, жаби, рапани, миди и други водни животни – за 1 килограм 0,01

(3) За издаване на дубликати на документи се събира такса 10,00 лв.
Раздел ІV
Такси за извършване на допълнителни проверки
Чл. 31. (1) За извършване на допълнителни проверки, които се налагат при констатирано несъответствие при извършен официален контрол, НВМС събира такса в размер 15 лв. за експерт на час.
(2) Към таксите по ал. 1 се добавят таксите за извършените лабораторни изследвания.
Г л а в а

о с м а

ТАКСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МОНИТОРИНГОВА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ
НА ОСТАТЪЦИ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИ СУБСТАНЦИИ И ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА
В ЖИВОТНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЛАНЕ, И СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ
ПРОИЗХОД
Чл. 32. За контрол на живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени
за консумация от хора, при определяне на остатъчни количества от лекарствени субстанции и на
замърсители от околната среда се събират следните такси:
Лева
1.

За живи животни, в т. ч. дивеч, предназначени за клане, и месото, получено
от тях – за тон месо

2,70

2.

За риби и аквакултури – за тон

0,20

3.

За сурово мляко – за 1000 л

0,04

4.

За яйца – за тон

0,20

5.
За пчелен мед – за тон
0,20
Забележка. Таксите по чл. 32 се събират за суровини и храни, добити в Република България:
- по т. 1 – в кланиците, където се добива месото;
- по т. 4 – в складовете и предприятията, в които се преработват продуктите;
- по т. 2, 3 и 5 – в предприятията, в които се преработват продуктите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тарифата:
1. „Едри животни“ са крави, бикове, биволи, кобили, жребци, коне, магарета, мулета, катъри,
свине, едър дивеч и приплодите им.
2. „Дребни животни“ са овце, кочове, кози майки, пръчове, зайци, кучета, котки, животни за
ценни кожи, дребен дивеч и приплодите им.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тарифата се одобрява на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
§ 3. Таксите, посочени в тарифата, се определят съгласно методи, посочени в приложението.
§ 4. В Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите
към министъра на земеделието и храните, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2003 г.; изм., бр. 71 от 2008 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 2, т. 2 в началото се добавя „качествен състав или пълноценност“.
2. Член 3 се отменя.
3. Член 7 се отменя.
4. В чл. 8 т. 3 се отменя.
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Приложение
към § 3 от заключителните разпоредби
МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ
За определяне размера на таксите от тарифата на НВМС са използвани различни подходи, определени
съгласно параграф 4, буква „б“ от чл. 27 на Регламент 882/2004. Основно са приложени два метода за
изчисляване: метод за изчисляване на таксите на базата на разходите, извършени от НВМС за едногодишен
период от време, т.нар. плоска такса, и метод за прилагане минимален размер на таксите, фиксирани в
Приложение IV, раздел В и Приложение V, раздел В от Регламент 882/2004.
І. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ ОТ ГЛАВА ПЪРВА НА ТАРИФАТА, СЪБИРАНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ И ЕКСПЕРТИЗИ.
1. За калкулиране на таксите за лабораторно-диагностична дейност и експертизи са изготвени плансметки за определяне размера на отделните такси чрез сумиране на направените разходи в лабораториите
според таблицата:
№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО
в т. ч.:

1.

Ветеринарен лекар

2.

Химик

хх,хх

3.

Медицински лаборант

хх,хх

ІІ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

хх,хх

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

хх,хх

в т. ч.:

хх,хх

хранителни среди, химикали, консумативи и др.

хх,хх

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

хх,хх

ІV.

хх,хх
х

хх,хх

хх,хх
ОБЩО:
хх,хх
За всяка отделна позиция от тарифата са правени калкулации. Прилагаме примерни изчисления за
някои от позициите от глава първа:
Пример 1.
П ЛАН – С М ЕТКА
Член 1, ал.1, т. 4.1, буква „б“ – Изследване чрез флотационен метод
№ по ред
І.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:
Ветеринарен лекар
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ – ВСИЧКО:
в т. ч.: натриев хлорид

1.
ІІ.
ІІІ.
ІV.

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)
5,33

1:20

5,33
1,06
0,65

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,96
8,00

ВСИЧКО:
Пример 2.

П ЛАН – С М ЕТКА
Член 1, ал. 1, т. 4.2 – Изследване чрез количествен овоскопски метод по МакМастер

№ по ред
І.
1.
ІІ.
ІІІ.
ІV.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:
Ветеринарен лекар
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ – ВСИЧКО:
в т. ч.: натриев хлорид

Заетост
(в часове)
2:00

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ВСИЧКО:

Стойност
(в лв.)
8,00
8,00
1,60
0,96
1,44
12,00
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Пример 3.

П ЛАН – С М ЕТКА
Член 1, ал. 1, т. 4.3, буква „а“ – Изследване за трихинели чрез изкуствен стомашен сок

№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

9,50

1.

Ветеринарен лекар

2:00

8,00

2.

Медицински лаборант

0:30

1,50

ІІ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

1,90

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ – ВСИЧКО:
в т. ч.: пепсин, солна киселина

9,89

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1,71
ВСИЧКО:

23,00

Пример 4.

П ЛАН – С М ЕТКА
Член 1, ал. 1, т. 4.3, буква „в“ – Изследване за трихинели чрез компресионен метод

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

2,33

1.

Ветеринарен лекар

0:20

1,33

2.

Медицински лаборант

0:20

1,00

ІІ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

0,47

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ – ВСИЧКО:
в т. ч.: пепсин, солна киселина

8,78

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,42
ВСИЧКО:

12,00

Пример 5.

П ЛАН – С М ЕТКА
Член 2, ал. 1, т. 1.1, буква „а“ – Определяне на:
органолептични показатели на месо, месни полуфабрикати и колбаси, консерви и полуконсерви

№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

3,50

1.

Медицински лаборант

0:30

1,50

2.

Ветеринарен лекар

0:30

2,00

ІІ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

0,70

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

1,17

1.

Реактиви

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,63
ВСИЧКО:

6,00

Пример 6.

П ЛАН – С М ЕТКА
Член 2, ал. 1, т. 1.1, буква „б“ – Определяне на органолептични показатели на
прясна и замразена риба, нестерилни рибни продукти и рибни консерви

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

2

3

1
І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

Стойност
(в лв.)
4
3,50
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2

3

4

1.

Лаборант

0:30

1,50

2.

Ветеринарен лекар

0:30

2,00

ІІ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

0,70

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

1,17

1.

Реактиви

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,63
ВСИЧКО:

Пример 7.

№ по
ред

6,00

П ЛАН – С М ЕТКА
Член 2, ал. 1, т. 1.3 – Определяне на скорбяла (количествено)
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

20,50

1.

Химик

2:30

10,00

2.

Медицински лаборант

3:30

10,50

ІІ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

4,10

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

8,70

1.

Химикали

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

3,70
ВСИЧКО:

Пример 8.

№ по
ред

36,00

П ЛАН – С М ЕТКА
Член 2, ал. 1, т. 1.3 – скорбяла (качествено)
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)
3,00

1.

Медицински лаборант

ІІ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

0,60

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

4,80

1.

Химикали

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1:00

3,00

0,60
ВСИЧКО:

9,00

Пример 9.
Член 2, ал. 1, т. 1.4, буква „ж“ – Изследвания на пчелен мед и пчелни продукти, редуциращи захари
(инвертна захар):
- захари по Шорл – за глюкоза, фруктоза и захароза
№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

17,50

1.

Химик.

2:30

10,00

2.

Медицински лаборант

2:30

7,50

ІІ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

3,50

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ
(химикали, консумативи)

9,85

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

3,15
ВСИЧКО:

34,00
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Член 2, ал. 1, т. 2.5 – Изследване на инхибитори с ферментационна проба
до 49 броя на ден

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

4,00

1.

Медицински лаборант

0:40

2,00

2.

Ветеринарен лекар

0:30

2,00

ІІ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

0,80

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

0,48

1.

Реактиви

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,72

ВСИЧКО:
6,00
Пример 11.
Член 2, ал. 1, т. 3.2, буква „а“ – Определяне по БДС 1035 на термофилни аеробни и факултативно
анаеробни микроорганизми
№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

7,00

1.

Ветеринарен лекар

1:00

4,00

2.

Медицински лаборант

1:00

3,00

ІІ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

1,40

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ
(хранителни среди, консумативи)

5,34

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1,26

ВСИЧКО:
15,00
2. За участие в ринг-тест – подготовка на материали, документи и статистическа обработка на резултатите, на лабораториите извън системата на НВМС размерът на таксата по чл. 4, ал. 3 се определя по
следната формула:
Т = (МР + РТ) х К1,
където: Т е размерът на дължимата такса в лв.;
МР са материални разходи в лв. (включително разходи за материали: опитни животни, фураж, химикали, хранителни среди, реагенти, диагностикуми, лабораторна посуда, консумативи и др.);
РТ са разходи на труд в лв. (разход на труд за един час на ангажиран персонал + осигурителни вноски);
К1 е коефициент за корекция, включващ 20 % за сложност при извършване на анализа и 30 % за
административни разходи.
К1 = 1,5.
ІІ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ ОТ ГЛАВА ВТОРА НА ТАРИФАТА, СЪБИРАНИ ПРИ КОНТРОЛ
НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ, ФУРАЖИ, ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ПРЕМИКСИ
1. За издаване на лиценз за употреба, производство, търговия и реклама на ВМП и удостоверение за
внасяне или изнасяне на ВМП.
2. За калкулиране на таксите са изготвени план-сметки за определяне размера на отделните такси
чрез сумиране на направените разходи съгласно таблицата:
№ по ред
І.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

1.

Ветеринарен лекар – 2 бр.

2.

Химик/фармацевт – 2 бр.

ІІ.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 10%
ВСИЧКО:

СРЗ+ОВ за

Заетост

1 човек

(в часове)

С Т Р.
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Пример 1.
П ЛАН – С М ЕТКА
За издаване на лиценз за употреба на ВМП по национална процедура
(чл. 5, ал. 1, т. 1.1а)
По т. 1.1, буква „а“ – по национална процедура
№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

СРЗ+ОВ за 1
човек на час

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

3172

1.

Ветеринарен лекар – 2 бр.

9,67

164

1586

2.

Химик/фармацевт – 2 бр.

9,67

164

1586

ІІ.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 10%

317

ВСИЧКО:
3489
По т. 1.1, буква „б“ – по процедура по взаимно признаване, когато Република България е референтна
държава
№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

СРЗ+ОВ за
1 човек

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

18 190

1.

Ветеринарен лекар – 2 бр.

9,67

1089

10 531

2.

Химик/фармацевт – 2 бр.

9,67

792

7 659

ІІ.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 10%

1 819

ВСИЧКО:
20 009
По т. 1.1, буква „в“ – по процедура по взаимно признаване, когато Република България е заинтересувана страна
№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

СРЗ+ОВ за
1 човек

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

4 147

1.

Ветеринарен лекар – 2 бр.

9,67

264

2 552

2.

Химик/фармацевт – 2 бр.

9,67

165

1 595

ІІ.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 10%

415

ВСИЧКО:
4 562
По т. 1.1, буква „г“ – по децентрализирана процедура, когато Република България е референтна държава
№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

СРЗ+ОВ за
1 човек

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

18 295

1.

Ветеринарен лекар – 3 бр.

9,67

1188

11 488

2.

Химик/фармацевт – 2 бр.

9,67

704

6 807

ІІ.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 10%

1 829

ВСИЧКО:
20 124
По т. 1.1, буква „д“ – по децентрализирана процедура, когато Република България е заинтересувана
страна
№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

СРЗ+ОВ за
1 човек

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

4 099

1.

Ветеринарен лекар – 2 бр.

9,67

264

2 552

2.

Химик/фармацевт – 1 бр.

9,67

160

1 547

ІІ.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 10%

410

ВСИЧКО:

4 509
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Размерът на таксата по чл. 5, ал. 1, т. 1.1 за издаване на лиценз за употреба на ВМП се определя по
следната формула:
Т = Рт х К1,
където: Т е размерът на дължимата такса в левове;
Рт – разходите за труд = брой зает персонал х брой часове заетост на персонала х (СРЗ + ОВ на
1 човек за 1 час);
К1 = 10% общоадминистративни разходи.
2. За изготвяне на експертна оценка след анализ на мостри и контрол на проби от лекарствени и
имунологични ВМП по чл. 10, ал. 1:
Размерът на таксата по ал. 1 за лекарствени и имунологични ВМП се определя по следната формула:
Т = (Рм + Рт) х К1,
където: Т е размерът на дължимата такса в левове;
Рм – разходите за материали (материали, вложени при извършването на експертизата);
Рт – разходите за труд (разход на труд на ангажирания персонал + осигурителни вноски);
К1 = 1,90 (80% риск от повторяемост на анализа + 10% административни разходи, включващи 7 %
разходи за поддържане на системата за управление на качество; 2 % разходи за поддържане на апаратурата и 1 % разходи за съхранение на документация за издаване на лиценз за употреба).
Тази формула се прилага при изпитване на лекарствени и имунологични ВМП на биологични модели
(опитни животни и микроорганизми).
3. Определянето на размера на таксата за одобряване на производител на фуражи по чл. 11, ал. 1,
т. 1.1, буква „а“ се извършва по следната калкулация:
За извършване на одобряването на производителите на фуражи са необходими по 3 работни дни и
3-ма инспектори при планирани три проверки.
Разходите за издръжка на 3-ма души за 3 работни дни е:
35,80 х 3 х 3 = 322,20 лв.
Разходите за командировка на същия брой хора за същото време е:
[(12 х 3) + (45 х 2)] х 3 + [(50 х 2) + 25] = 503 лв.
Размерът на таксата за одобрение на производителите на фуражи с прибавянето на минимален размер
допълнителни разходи при трикратна проверка е:
(322,20 + 503) х 3 + 24,40 = 2500 лв.
4. За издаване на ветеринарномедицински сертификат за износ на фуражи, фуражни добавки и премикси
Пример 1.
Размерът на таксите по чл. 11, ал. 3, т. 1 за фуражи, фуражни добавки и премикси без фуражна пшеница е определен по следната
ПЛАН – СМЕТКА
55.

Издаване на сертифи-

Разходи за труд (РТ)

кат за износ на премикси от фуражни до- 1.
бавки;
брашна,

СБРЗ – ча-

брой изпълни-

сова ставка

тели

4,15

1

времетраене
на дейността

шротове,
комби-

нирани и зърнени
фуражи и др.
1000 кг

х

2.

(часове)
0,18

заетост (човекочасове)
0

х
0,75

Социалноосигурителни вноски (СО)

0,26

Материални разходи (МР)

0,00

– на

0,00
3.

4.

Общоадминистративни разходи

0,00

5.

Завишение на експертна квалификация

0,00

Краен размер на таксата
за 1000 кг

1,01

Размер на таксата за 10 кг

0,01
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Пример 2.
Размерът на таксите по чл. 11, ал. 3, т. 2 за фуражна пшеница е определен по следната
ПЛАН – СМЕТКА
55.

Издаване на серРазходи за труд (РТ)
тификат за извреметраене
нос на премикси
о т ф у р а ж н и д о - 1. СБРЗ – ча- брой изпълни- на дейността
сова ставка
тели
(часове)
бавки; шротове,
брашна, комби4,15
1
0,18
нирани и зърнени
2.
Социалноосигурителни
вноски
(СО)
фуражи и др. – на
Материални разходи (МР)
1000 кг

х
х

заетост (човекочасове)
0

0,75
0,26
0,00
0,00

3.

4. Общоадминистративни разходи

0,00

5. Завишение на експертна квалификация

4,00

Краен размер на таксата
за 1000 кг

5,01

Размер на таксата за 10 кг
0,05
ІІІ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ ОТ ГЛАВА ТРЕТА НА ТАРИФАТА, СЪБИРАНИ ПРИ КЛИНИЧЕН
ПРЕГЛЕД, ТУБЕРКУЛИНИЛИЗАЦИЯ И ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ПРИ ВНОС НА ЖИВОТНИ
1. При извършване на общ клиничен преглед преди издаване на ветеринарномедицински документ
за придвижване на живи животни и зародишни продукти се заплаща такса за служител на НВМС по
15 лв. за един час.
Таксите са изчислени на базата на разходите, извършени от служителите на НВМС за определен период от време, или са определени т. нар. плоски такси. Изчисленията са направени по следната формула:
1. Ртч ={ [(Срз + Ров): Дрг]: Чр} : Сбр
2. Ри = ({[Ит ] : Дрг : Чр}: Сбр)
3. Т = (Ри) х И2008 + Ртч,
където:
Ртч е разходът на труд за един час;
Срз – средствата за работна заплата за 2008 г. = 20 104 385;
Ров – разходите за осигурителни вноски за 2008 г. = 5 577 184;
Дрг – работните дни в годината = 253;
Чр – часовете работни на ден = 8 часа;
Сбр – броят на служителите в НВМС за 2008 г. = 2274 бр.;
Ри – разходите за издръжка за 2008 г.;
Ит – текущата издръжка за 2008 г. = 38 891 425;
И2008 – процентът инфлация за 2008 г. = 7,8%.
При извършване на изчисленията по формулата се получава таксата за един час на експерт:
1. Ртч ={ [(20 104 385 + 5 577 184): 253] : 8} : 2274 = 5,58 лв.
2. Ри = ({[38 891 425 : 253] : 8}: 2274) = 8,45 лв.
3. Т = (8,45 х 7,8% ) + 5,58 = 9,10 +5,58 = 14,68 лв.
2. За калкулиране на таксите за извършване на изследвания за туберкулоза и вземане на проби, при
контрол на вносни животни и контрол при вътреобщностна търговия с животни дейност и експертизи са
изготвени план-сметки за определяне размера на отделните такси чрез сумиране на направените разходи
съгласно таблицата:
№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ

00,00

ІІ.

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

00,00

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

0,00

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,00

ВСИЧКО:
0,00
За всяка отделна позиция от тарифата са правени калкулации. Прилагаме примерни изчисления за
някои от позициите
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Пример 1.

ПЛАН – СМЕТКА
Определяне на такса по чл. 12, ал. 2, т. 1 (Изследване за туберкулоза на едро преживно животно)
№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост

Стойност

(в часове)

(в лв.)

І.

ФРЗ

0,11

1,02

ІІ.

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

0,31

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

1,20

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2,47

ВСИЧКО:
Пример 2.

5,00

ПЛАН – СМЕТКА
Определяне на такса по чл. 12, ал. 2, т. 4, буква „а“ (Вземане на кръвна проба от едро животно)
№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)
0,12

Стойност
(в лв.)

І.

ФРЗ

1,11

ІІ.

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

0,34

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

1,45

(ръкавици, спринцовка, игла, транспорт, съхранение)
ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

3,10

ВСИЧКО:

6,00

3. За обследвания, евтаназии и аутопсии таксите са определени по формулата съгласно т. 1.
4. Такса за престой на животни в места за почивка на НВМС.
За калкулиране на таксите са изготвени план-сметки за определяне на размера чрез сумиране на
направените разходи съгласно таблицата:
№

Вид дейност

Показатели за калкулация

Стойност
(в лв.)

Разходи за труд (РТ)
1.

1.

СБРЗ – часова
ставка

брой изпълнители

х

времетраене
на дейността
(часове)

заетост
(човекочасове)

х

1
2.

Социалноосигурителни вноски (СО)

ххх

Материални разходи (МР)
хххх
3.

хххх
ххххх
хххххх

4.

Общоадминистративни разходи

хххххх

5.

Завишение на експертна квалификация

ххххх

Общ размер на таксата

........
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Пример 1.

П ЛАН – С М ЕТКА
Такса по чл. 14, т. 1 за престой на еднокопитно животно за 24 часа в място за почивка на НВМС
№

1.

Вид дейност

Показатели за калкулация

Престой на животни в места за
почивка, предос- 1.
тавени за управление на НВМС
Еднокопитни
за 24 часа – за 2.
едно животно

Стойност (в
лв.)

Разходи за труд (РТ)
СБРЗ – часова ставка брой изпълнители
4,15

х

времетраене
на дейността
(часове)

заетост
(човекочасове)

х

1

1

4,15

1

Социалноосигурителни вноски (СО)

1,45

Материални разходи (МР)

10,50

Храна

6,50

Постеля

4,00

Дезинфекция

0,30

Ветеринарно обслужване

0,50

4.

Общоадминистративни разходи

1,59

5.

Завишение на експертна квалификация

3.

Краен размер на таксата

28,99

ІV. В ГЛАВИ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА ОТ ТАРИФАТА СЕ ВЪВЕЖДАТ ТАКСИ И ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И РЕШЕНИЕ 97/131 НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВА ЗЕЛАНДИЯ.
Методът за изчисляване на таксите се състои в превръщане на таксите от регламента от стойности,
изразени в евро, в левовата равностойност на таксите, включени в тарифата, като преизчисляването се
извършва по официалния курс на Българската народна банка, който за едно евро е фиксиран на 1,95583 лв.
В раздел ІV на глава четвърта от тарифата са въведени такси за внасяне на пратки с продукти от
животински произход и живи животни от Нова Зеландия съгласно приложение VIII, т. Б, параграф 2 от
Решение 97/131 на Съвета на Европейския съюз и споразумение (OJ, L 057, 26/02/1997 P. 0005-0059),
като сумите в евро са превърнати в равностойни суми в левове.
V. ТАКСА ОТ ГЛАВА ІV, РАЗДЕЛ ІІ, ЧЛ. 16, КОЯТО НЕ Е ПО РЕГЛАМЕНТ
1. Таксата за извършване на проверки на регистрирани обекти на експерт е определена по следната
П ЛАН – С М ЕТКА
№ по ред

Наименование на разходите

Разход за

Заетост

Стойност

един час

(в часове)

(в лв.)

Извършване на регулярни проверки на регистрирани
обекти на експерт/час
1.

ФРЗ – всичко, в т. ч.

7,20

Официален ветеринарен лекар

4,80 лв.

1 час

4,80

(за експертна оценка +50%)

2,40 лв.

1 час

2,40

2.

Социалноосигурителни вноски

3.

Материални разходи

1,50 лв.

1 час

2,37
1,50

4.

Общоадминистративни разходи

4,80 лв.

0,15

0,72

5.

Общо

11,79
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2. Таксата за извършване на одити в регистрирани обекти на експерт е определена по следната
ПЛАН-СМЕТКА
№ по
ред

Наименование на разходите

Разход за един
час

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

Извършване на регулярни проверки на регистрирани
обекти на експерт/час
1.

ФРЗ – всичко, в т. ч.

7,20

Официален ветеринарен лекар

4,80 лв.

1 час

4,80

(за експертна оценка +50%)

2,40 лв.

1 час

2,40

1,50 лв.

1 час

2.

Социалноосигурителни вноски

3.

Материални разходи

2,37

4

Завишение на експертна квалификация (обучение
за извършване на одити)

5.

Общоадминистративни разходи

6.

Общо

1,50
0,45

4,80 лв.

0,15

0,72
12,20

VІ. ТАКСИ ОТ ГЛАВА ПЕТА, КОИТО НЕ СА ПО РЕГЛАМЕНТ
1. Такса по раздел ІІІ, чл. 19, ал. 4 – за внасяне на животни
Таксата е определена по следната
П ЛАН – С М ЕТКА
За домашни любимци и други животни, различни от т. 1 и 2, включително екзотични и циркови
животни, внасяни с нетърговска цел, за един брой животно – 20,00 лв.
№ по
ред
I.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

ФРЗ – ВСИЧКО:

10,50

в т. ч.:
1.

Документална проверка

0,05

1,50

2.

Физическа проверка

0,15

2,60

3.

Обработка и заверка на документи

0,10

6,40

II.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

3,76

ІII.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

5,74

в т. ч.:
1.

Поддръжка на материалната база (����������������
ток, вода, телефонни разговори, интернет, канцеларски материали,
консултации)

3,40

2.

Административни разходи и поддръжка

2,34

ВСИЧКО:
20,00
2. Такси за дезинфекция на влизащи в страната моторни превозни средства:
За калкулиране на таксите за дезинфекция на влизащи в страната моторни превозни средства са изготвени план-сметки за определяне размера на отделните такси чрез сумиране на направените разходи
съгласно таблицата:
№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

1

2

3

4

I.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:

1.

Заетост на ветеринарния лекар с обслужване на съоръженията

2.

Документална обработка

II.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

ІII.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ
в т. ч.:
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2

3

1.

Поддръжка на дезинфекционните съоръжения

2.

Дезинфектант, ток, вода, канцеларски материали

3.

Общоадминистративни разходи и поддържащ персонал

4
0

ВСИЧКО:

0

Пример 1.
П ЛАН – С М ЕТКА
Дезинфекция на ходовата част на леки автомобили
№ по
ред
I.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

ФРЗ – ВСИЧКО:

1,50

в т. ч.:
1.

Заетост на ветеринарния лекар с обслужване на съоръженията

0,05

1,00

2.

Документална обработка

0,05

0,50

II.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

0,45

ІII.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

2,05

в т. ч.:
1.

Поддръжка на дезинфекционните съоръжения

0,76

2.

Дезинфектант, ток, вода, канцеларски материали

0,69

3.

Общоадминистративни разходи и поддържащ персонал

0,55

ВСИЧКО:

4,00

Пример 2.
П ЛАН – С М ЕТКА
Дезинфекция на ходовата част на микробуси и лекотоварни автомобили с товароподемност до 3,5 тона
№ по
ред
I.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

ФРЗ – ВСИЧКО:

Стойност
(в лв.)
1,50

в т. ч.:
1.

Заетост на ветеринарния лекар с обслужване на съоръженията 0,05

1,00

2.

Документална обработка

0,50

II.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

0,45

ІII.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

8,05

0,05

в т. ч.:
1.

Поддръжка на дезинфекционните съоръжения

5,70

2.

Дезинфектант, ток, вода, канцеларски материали

1,35

3.

Общоадминистративни разходи и поддържащ персонал

1,00

ВСИЧКО:

10,00

Пример 3.
П ЛАН – С М ЕТКА
Външна дезинфекция на товарни автомобили с товароподемност над 3,5 тона
№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

2

3

1
I.

ФРЗ – ВСИЧКО:

Стойност
(в лв.)
4
1,50

в т. ч.:
1.

Заетост на ветеринарния лекар с обслужване на съоръженията 0,05

1,00

2.

Документална обработка

0,50

0,05
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2

3

4

II.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

0,45

ІII.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

18,05

в т. ч.:
1.

Поддръжка на дезинфекционните съоръжения

7,80

2.

Дезинфектант, ток, вода, канцеларски материали

6,15

3.

Общоадминистративни разходи и поддържащ персонал

4,00

ВСИЧКО:

20,00

VІІ. ТАКСИ ПО ГЛАВА ШЕСТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕВАСТАЦИЯ
За калкулиране на таксите са изготвени план-сметки за определяне на размера чрез сумиране на
направените разходи съгласно таблицата:
№

Вид дейност

Показатели за калкулация

1.

Стойност
(в лв.)

Разходи за труд (РТ)
1.

СБРЗ – часова
ставка

брой изпълнители

х

времетраене
на дейността
(в часове)

заетост
(човекочасове)

х

1
2.

Осигурителни вноски

ххх

Материални разходи (МР)
хххх
3.

хххх
ххххх
хххххх

4.

Общоадминистративни разходи

5.

Завишение на експертна квалификация

хххххх
ххххх

Общ размер на таксата

........

Пример 1.
П ЛАН - С М ЕТКА
Такса за дезинфекция чрез механизирано пръскане по чл. 25, ал. 1, т. 1
4.

Дезинфекция
чрез механизирано пръскане –
на 1 м2

Разходи за труд (РТ)
1.

в р е м е т р а е х
СБРЗ – часо- брой изпълни- н е н а д е й н о с т т а заетост (човеко-чава ставка
тели
(в часове)
сове)
4,15

2.

х

2

0,01

0

0,12

Осигурителни вноски

0,03

Материални разходи (МР)

0,00

4.

Общоадминистративни разходи

0,15

5.

Завишение на експертна квалификация

3.

Краен размер на таксата

0,30
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Пример 2.

П ЛАН - С М ЕТКА
Такса за дезинфекция чрез механизирано пръскане по чл. 25, ал. 1, т. 11, буква „а“

9.

Дератиз а ц и я :
зареждане на
о т р о в на точка
(без ВМП)

Разходи за труд (РТ)
1.

времетраене
брой изпълниСБРЗ – часова
н а д е й н о с т т а заетост (човеко-ча- х
тели
ставка
(в часове)
сове)
4,15

2.

х

1

0,10

0

0,60

Осигурителни вноски

0,13

Материални разходи (МР)

0,00

4.

Общоадминистративни разходи

0,10

5.

Завишение на експертна квалификация

3.

Краен размер на таксата

0,83

VІІІ. ТАКСИ ПО ГЛАВА СЕДМА
1. Такси за съгласуване на проекти за изграждане или реконструкция, разширяване или модернизация
на обекти
За калкулиране на таксите са изготвени план-сметки за определяне на размера чрез сумиране на
направените разходи съгласно таблицата:

№

Вид дейност

Стойност
(в лв.)

Показатели за калкулация
Разходи за труд (РТ)
1.

х

времетраене з а е т о с т
СБРЗ – часова брой изпълнина дейността ( ч о в е к о - х
ставка
тели
(в часове)
часове)
1

2.

Осигурителни вноски

ххх

Материални разходи (МР)
1.

хххх
3.

хххх
ххххх
хххххх

4.

Общоадминистративни разходи

5.

Завишение на експертна квалификация

Общ размер на таксата

хххххх
ххххх

........
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Пример 1.
ПЛАН-СМЕТКА
Такса по чл. 26, ал. 1, т. 1
12.

За съгласуване на проекти
за изграждане
или реконструкция на обекти,
подлежащи на
ветеринарномедицински контрол, за обекти
до 100 м2

Разходи за труд (РТ)
1.

времетраене з а е т о с т
СБРЗ – часова брой изпълнина дейността ( ч о в е к о - х
ставка
тели
(в часове)
часове)
4,15

2.

х

3

3

9

37,35

Осигурителни вноски

13,07

Материални разходи (МР)

0,09

4.

Общоадминистративни разходи

14,00

5.

Завишение на експертна квалификация

90,00

3.

Краен размер на таксата за 1 м2

1,60

2. Такса за регистрация и одобрение на обекти по регистрационни, лицензионни и разрешителни
режими и за промяна на регистрирани обстоятелства:
За калкулиране на таксите са изготвени план-сметки за определяне на размера чрез сумиране на
направените разходи съгласно таблицата:
№

Вид дейност

Стойност
(в лв.)

Показатели за калкулация

1.

Разходи за труд (РТ)
1.

х

времетраене з а е т о с т
СБРЗ – часова брой изпълнина дейността ( ч о в е к о - х
ставка
тели
(в часове)
часове)
1

2.

Осигурителни вноски

ххх

Материални разходи (МР)
хххх
3.

хххх
ххххх
хххххх

4.

Общоадминистративни разходи

5.

Завишение на експертна квалификация

Общ размер на таксата

хххххх
ххххх

........

С Т Р.
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Пример 1.

ПЛАН-СМЕТКА
Такса по чл. 27, ал. 1, т. 1, буква „а“ – За регистрация на ветеринарна амбулатория (кабинет)
12.

За регистрация на ветеринарна амбулатория (каби- 1.
нет)

Разходи за труд (РТ)

х

СБРЗ – часова брой изпълни- в р е м е т р а е н е з а е т о с т
на дейността ( ч о в е к о - х
ставка
тели
(в часове)
часове)
4,15

2.

3

3

9

37,35

Осигурителни вноски

13,07

Материални разходи (МР)

0,09

Транспорт (гориво за проверка на обекта и др.)

12,00

4.

Общоадминистративни разходи

14,00

5.

Завишение на експертна квалификация

5,00

3.

Краен размер на таксата

81,51

Пример 2.

ПЛАН-СМЕТКА
Такса по чл. 27, ал. 1, т. 4 – Регистрация на обект за обезвреждане или съхранение на странични
животински продукти
№ по ред

Наименование на разходите

Разход за
един час

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

Регистрация на обект за обезвреждане или съхранение на СЖП
1.

ФРЗ – всичко
(в т.ч. документална проверка, физическа проверка
на предприятието)

34 часа

122,20

Официален ветеринарен лекар

4,80 лв.

16 часа

76,80

(за експертна оценка +50%)

2,40 лв.

16 часа

38,40

Главен специалист

3,50 лв.

2 часа

7,00

2.

Осигурителни вноски

40,20

3.

Материални разходи

7,50 лв.

4 часа

15,00

4.

Общоадминистративни разходи

7,80 лв.

3 часа

23,40

5.

Общо:

200,80

3. Такси за издаване на становища, сертификати, протоколи, експертни заключения и други документи
За калкулиране на таксите за дезинфекция на влизащи в страната моторни превозни средства са изготвени план-сметки за определяне размера на отделните такси чрез сумиране на направените разходи
съгласно таблицата:
№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

1.

ФРЗ – ВСИЧКО:

2.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

3.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

4.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
ВСИЧКО:

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)
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Пример 1.

П ЛАН – С М ЕТКА
Такса за издаване на удостоверение за признаване на професионална квалификация на чужди граждани
и на български граждани, завършили в чужбина
№ по
ред
I.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

2.
3.
II.

ФРЗ – ВСИЧКО:
в т. ч.:
Обработка и приемане на документи и консултации от един
експерт
Комисия от 5 експерти на НВМС и двама преподаватели от ВУЗ
Изготвяне на удостоверението – един експерт
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

ІІІ.
IV.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ
ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1.

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)
23,37

0,40

3,06

0,45
0,40

17,25
3,06
7,22
0,41
9,00

ВСИЧКО:

40,00

Пример 2.

П ЛАН – С М ЕТКА
Такса за издаване на удостоверение за правоспособност по диплома
№ по
ред
I.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Заетост
(в часове)

ФРЗ – ВСИЧКО:

Стойност
(в лв.)
13,80

в т. ч.:
1.

Обработка и приемане на документи и консултации от един 0,15
експерт

1,15

2.

Комисия от 5 експерти на НВМС

0,30

11,50

3.

Изготвяне на удостоверението – един експерт

0,15

1,15

II.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

4,26

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

0,12

ІV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1,82
ВСИЧКО:

20,00

Пример 3.

П ЛАН – С М ЕТКА
Tакса за заверка от официален ветеринарен лекар на документи за регистрация на земеделски производител
№ по
ред
I.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ФРЗ – ВСИЧКО:

Заетост
(в часове)

Стойност
(в лв.)

0,45

в т. ч.:
1.

Извършване на проверка за съществуването на регистрацията
и заверка на документa от един експерт

3,45

II.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

1,07

ІІІ.

МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

0,07

IV.

ОБЩОАДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0,41
ВСИЧКО:

5,00

С Т Р.
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ТАКСА ПО ЧЛ. 31
При извършване на допълнителни проверки,
които се налагат при констатирано несъответствие
при извършен официален контрол, се заплаща
такса за експерт на НВМС по 15 лв. за един час.
Таксите са изчислени на базата на разходите,
извършени от експерти на НВМС, за определен
период от време, или са определени т. нар. плоски
такси. Изчисленията са направени по следната
формула:
1. Ртч ={ [(Срз + Ров): Дрг]: Чр} : Сбр
2. Ри = ({[Ит ] : Дрг : Чр}: Сбр)
3. Т = (Ри) х И2008 + Ртч,
където:
Ртч е разходът на труд за един час;
Срз са средствата за работна заплата за 2008 г.
= 20 104 385;
Ров са разходите за осигурителни вноски за
2008 г. = 5 577 184;
Дрг са работните дни в годината = 253;
Чр са работните часове на ден = 8 часа;
Сбр е броят на служителите в НВМС за 2008 г.
= 2274 бр.;
Ри са разходите за издръжка за 2008 г.;
Ит е текущата издръжка за 2008 г. = 38 891 425;
И2008 е процентът инфлация за 2008 г. = 7,8 %.
При извършване на изчисленията по формулата
се получава таксата за един час на експерт:
1. Ртч ={ [(20 104 385 + 5 577 184): 253] : 8} :
2274 = 5,58 лв.
2. Ри = ({[38 891 425 : 253] : 8}: 2274) = 8,45 лв.
3. Т = (8,45 х 7,8% ) + 5,58 = 9,10 +5,58 =
14,68 лв.
ІX. ТАКСИ ПО ГЛАВА ОСМА
Таксите за изпълнение на Националната мониторингова програма за контрол на остатъци
от лекарствени субстанции и замърсители от
околната среда в живи животни и в суровини и
храни от животински произход се изчисляват, като
количествата от преработени суровини, храни и
продукти, изброени в таблицата към чл. 32, добити
в Република България, се умножават по таксите,
посочени в същата таблица.
Забележка. Определянето на общоадминистративните разходи е извършено на базата на
процентното съотношение между общите разходи
на съответното звено в НВМС към разходите,
извършени за конкретната дейност, за която е
определена съответната такса, включващи разходи
за вода, горива, електроенергия, командировки и
външни услуги.
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РЕШЕНИЕ № 315
ОТ 18 МАЙ 2010 Г.

за даване на разрешение за сключване на
допълнително споразумение към договор за
предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства – строителни материали – пясък
и чакъл, от находище „Ели дере“, община
Септември, област Пазарджик, сключен на
10 ноември 2004 г.
На основание чл. 5, ал. 3 и чл. 70, ал. 3, т.
5 от Закона за концесиите във връзка с чл. 36,
ал. 2 от Закона за подземните богатства и
мотивирано предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да сключи с „Хидрострой – Сестримо“ – ЕООД, Пловдив, допълнително споразумение към договора за предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства – строителни материали – пясък и
чакъл, от находище „Ели дере“, община Септември, област Пазарджик, за продължаване
срока на концесията с 15 години.
2. Срокът на концесията се продължава при
условията на сключения на 10 ноември 2004 г.
между министъра на регионалното развитие и
благоустройството и „Хидрострой – Сестримо“ – ЕООД, Пловдив, договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл,
от находище „Ели дере“, област Пазарджик.
3. Министърът на регионалното развитие и
благоустройството да сключи допълнителното
споразумение в едномесечен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 583
ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в находище „Каварна“, разположено в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства – природен газ, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Каварна“, разположено в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск. Площта на
находището е 4,36 кв. км.
2. Определя концесионна площ с размер
4,36 кв. км, включваща площта на находището,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 5 в координатна система „UTM
зона 35N, WGS-84“ съгласно приложението.
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3. Определя срок на концесията 10 години.
4. Определ я за концесионер „Мелроуз
Рисорсиз“ – ООД, Варна – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0414 от
3 ноември 2009 г.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
5.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и
от министъра на околната среда и водите на
цялостен работен проект за добив и първична
преработка.
5.4. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични стандарти.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.6. Всички разходи, свързани с дейностите
по предоставената концесия, са за сметка на
концесионера.
5.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива подземни богатства от
находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства,
за които е предоставена концесията;
6.1.3. да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, както и допроучване
в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства, за които е предоставена концесията.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
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6.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация,
която може да доведе до загуби на подземни
богатства или до икономическа неизгодност
за бъдещото разработване на находището;
6.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват изискванията за правилно и безопасно разработване;
6.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
6.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за срока на
концесията в размер не по-малък размера,
предвиден в цялостния работен проект;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната,
обществения ред, околната среда, защитените
със закон територии, обекти, растителни и
животински видове, паметници на културата;
6.2.6. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. тримесечни отчети за добитите количества нефт и природен газ, за реализираните
сделки и продажни цени по оперативни данни
за съответния период до 15 дни след изтичане
на съответното тримесечие;
6.2.7.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, за изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година и за реализираните
сделки и продажни цени за съответната година
в срок до 31 януари на следващата година;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да извърши техническа ликвидация
или консервация на обекта за своя сметка
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
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6.2.10. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на други
контролни дейности;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна
на концесионера на основните задължения
по това решение и по договора, както и при
нарушаване условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му от страните.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
лихви и неустойки, както следва:
8.1.1. първоначалната банкова гаранция
е в размер 100 000 лв.; гаранцията се представя в двумесечен срок от сключването на
концесионния договор и е с валидност до
31 март 2011 г.;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 20 на сто от дължимото
концесионно плащане за предходната година,
но не по-малко от 200 000 щатски долара и
се представя на концедента до 31 март на
съответната календарна година.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на добивния обект. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
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8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
9. Определя годишно парично концесионно плащане за добито подземно богатство за
съответния период, както следва:
9.1. Годишно парично концесионно възнаграждение, определено като процент от общия
приход на концесионера от продажбата на газ,
добиван от находището.
9.2. За определяне на концесионното възнаграждение се приема скала на Р-фактор,
определен като отношение на общите кумулативни приходи от дейността, намалени със
заплатените концесионни възнаграждения,
към общите кумулативни разходи за дейността
по концесията, както следва:
9.2.1. при Р-фактор под 1,5 концесионерът
дължи 2,5 на сто от общия приход от продажбата на газ, добиван от находището;
9.2.2. при Р-фактор от 1,5 до 1,75 включително концесионерът дължи 5,0 на сто от
общия приход от продажбата на газ, добиван
от находището;
9.2.3. при Р-фактор от 1,75 до 2,0 включително концесионерът дължи от 7,5 до 10 на
сто от общия приход от продажбата на газ,
добиван от находището;
9.2.4. при Р-фактор от 2 до 2,5 включително
концесионерът дължи от 10 до 12,5 на сто от
общия приход от продажбата на газ, добиван
от находището;
9.2.5. при Р-фактор от 2,5 до 3 включително
концесионерът дължи от 12,5 до 22,5 на сто от
общия приход от продажбата на газ, добиван
от находището;
9.2.6. при Р-фактор над 3 концесионерът
дължи от 25 до 30 на сто от общия приход на
концесионера от продажбата на газ, добиван
от находището.
9.3. Концесионното плащане се внася от
концесионера на две вноски два пъти годишно
съответно до 31 юли и 31 януари на следващата
година по сметка, посочена от концедента.
10. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.1 се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
11. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Мелроуз Рисорсиз“ –
ООД, Варна, в 3-месечен срок от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
случаите по неговото прекратяване.
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11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението на концесионния договор, включително да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред.
12. Допуска предварително изпълнение на
решението, като приема, че отлагането на изпълнението му би довело до блокиране добива
на природен газ в българския континентален
шелф и в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море, което е в
разрез с националните приоритети и стремежа
към енергийна независимост на Република
България и е необходимо да се защити като
особено важен държавен интерес.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Списък на координатите на находище „Каварна“
Географски координати (UTM зона 35N, WGS-84):
1.
43° 2' 55.999''N
28° 17' 3.093''E
2. 43° 2' 54.69''N
28° 18' 58.343''E
3.
43° 2' 32.748''N
28° 18' 57.873''E
4.
43° 1' 52.998''N
28° 16' 44.103''E
5.
43° 2' 13.239''N
28° 16' 13.854''E
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РЕШЕНИЕ № 591
ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г.

за издаване на разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, в Блок 1-17 Овча
могила, разположен в областите Плевен и
Велико Търново
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т.
2 от Закона за подземните богатства, Решение № 580 на Министерския съвет от 2009 г.
за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и газ в Блок 1-17 Овча могила, разположен в
областите Плевен и Велико Търново, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез
конкурс (ДВ, бр. 53 от 2009 г.) и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Проучване и добив
на нефт и газ“ – АД, със седалище и адрес на
управление: София, ул. Стефан Караджа 2,
регистрирано с решение на Софийския градски съд от 20 април 2004 г. по ф.д. № 4812 от
2004 г., том 1022, стр. 131, партида № 8378, да
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извърши за своя сметка и на свой риск търсене
и проучване на нефт и природен газ в Блок
1-17 Овча могила с размер 260,96 кв. км, с
координати на точки от № 1 до № 4 съгласно
приложението. От площта на разрешението се
изключва защитена местност „Русалка“ с координати на точки от № 1 до № 163 съгласно
приложението.
2. Срокът на разрешението е 5 години от
датата на сключване на договора за търсене и
проучване на нефт и природен газ с право на
продължения съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона
за подземните богатства и при условия и по
ред, определени в сключения договор.
3. Правата и задълженията на титуляря на
разрешението, както и условията и изискванията
за осъществяване на търсенето и проучването
по това разрешение се уреждат в договора за
търсене и проучване на нефт и природен газ.
4. Търсещите и проучвателните работи, поети
от титуляря на разрешението в конкурсното му
предложение, са задължителни за изпълнение
за срока на това разрешение така, както е
предвидено в договора за търсене и проучване
на нефт и газ.
5. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи договор
за търсене и проучване на нефт и природен
газ в едномесечен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
6. Контролът по изпълнението на това
разрешение и на сключения договор за търсене и проучване на нефт и природен газ се
осъществява от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
7. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се обявява в общините по месторазположение на обекта.
8. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите
1. Списък на координатите на Блок 1-17 Овча
могила
UTM, WGS84, 35N
№

Y [m]

X [m]

1.

4821535.142

349249.101

2.

4820848.859

376328.550

3.

4811224.509

376157.630

4.

4811910.886

349078.195
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2. Списък на координатите на защитена
местност „Русалка“
UTM, WGS84, 35N
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1

2

3

39.

377364.66

4817882.74

40.

377465.78

4817919.20

№

X [m]

Y [m]

41.

377577.19

4818030.55

1

2

3

42.

377583.11

4818044.19

1.

374802.32

4814776.38

43.

377628.59

4818149.96

2.

374764.62

4814799.48

44.

377630.22

4818154.04

3.

374760.64

4814801.63

45.

377673.50

4818260.73

4.

374787.30

4814852.25

46.

377714.73

4818362.43

5.

374815.00

4814895.88

47.

377875.95

4818724.37

6.

374834.44

4814922.60

48.

377917.06

4818780.58

7.

374847.68

4814937.57

49.

377992.95

4818835.27

8.

374873.74

4814955.53

50.

378003.39

4818818.17

9.

374935.82

4814987.25

51.

378271.28

4818291.09

10.

375045.10

4815052.04

52.

378229.08

4818258.79

11.

375131.68

4815105.53

53.

378222.80

4818216.46

12.

375195.44

4815155.63

54.

378206.07

4818245.40

13.

375255.44

4815222.47

55.

378163.03

4818230.00

14.

375329.04

4815321.27

56.

378156.56

4818222.46

15.

375333.69

4815327.32

57.

378192.33

4818165.35

16.

375338.65

4815322.49

58.

378193.91

4818163.53

17.

375341.18

4815325.55

59.

378210.18

4818138.38

18.

375525.71

4815548.62

60.

378181.38

4818105.86

19.

375687.18

4815742.90

61.

378126.12

4818088.07

20.

375689.71

4815746.07

62.

378047.20

4818062.01

377929.47

4818024.70

21.

375693.44

4815750.84

63.

22.

375728.13

4815782.21

64.

377923.62

4818008.36

23.

375923.90

4816225.53

65

377868.61

4817832.59

24.

375997.69

4816334.83

66.

377889.13

4817802.31

25.

376140.73

4816514.88

67.

377895.86

4817698.06

26.

376194.35

4816583.57

68.

377878.30

4817647.43

27.

376327.99

4816740.91

69.

377825.84

4817575.84

28.

376331.72

4816744.88

70.

377807.37

4817545.81

29.

376395.16

4816814.48

71.

377808.04

4817510.11

30.

376492.46

4816914.56

72.

377762.09

4817449.44

31.

376512.76

4816935.98

73.

377716.50

4817438.96

74.

377676.42

4817461.93

32.

376713.78

4817148.08

75.

377592.53

4817439.81

33.

376866.87

4817387.92

76.

377511.36

4817386.77

34.

377166.66

4817792.98

77.

377462.37

4817333.14

35.

377224.38

4817849.74

78.

377450.50

4817337.05

36.

377226.30

4817851.62

79.

377426.89

4817334.96

37.

377285.58

4817872.28

80.

377384.58

4817322.15

38.

377293.70

4817875.10

81.

377350.89

4817312.17
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2

3

82.

377349.59

4817311.78

123.

375965.94

4815527.35

83.

377305.47

4817265.89

124.

375965.80

4815522.36

84.

377287.50

4817247.26

125.

375937.27

4815442.74

85.

377256.91

4817215.45

126.

375928.38

4815422.92

86.

377214.71

4817171.55

127.

375909.41

4815393.10

87

377223.61

4817149.57

128.

375905.35

4815386.14

88.

377245.73

4817130.67

129.

375874.87

4815333.83

89.

377278.91

4817117.96

130.

375853.33

4815296.84

90.

376814.80

4816709.02

131.

375843.78

4815280.52

91.

376656.15

4816580.41

132.

375822.24

4815243.63

92.

376639.02

4816566.37

133.

375774.60

4815161.89

93.

376549.13

4816489.71

134.

375710.19

4815051.40

94.

376509.97

4816504.97

135.

375718.32

4815044.32

95.

376485.52

4816542.09

136.

375719.76

4815037.31

96.

376482.41

4816539.72

137.

375710.09

4815027.03

97.

376438.19

4816505.63

138.

375715.72

4815023.15

98.

376389.05

4816467.79

139.

375701.84

4814948.89

99

376342.23

4816431.73

140.

375687.67

4814875.64

100.

376317.56

4816412.66

141.

375657.73

4814838.51

101.

376313.73

4816409.49

142.

375584.59

4814789.30

102.

376300.02

4816398.23

143.

375506.38

4814743.43

103.

376280.66

4816379.91

144.

375415.04

4814705.38

104.

376248.63

4816321.61

145.

375369.47

4814686.60

105.

376215.88

4816262.12

146.

375359.94

4814682.69

106.

376215.22

4816256.04

147.

375314.08

4814663.72

107.

376213.70

4816241.75

148

375240.51

4814644.20

108.

376207.33

4816169.62

149.

375154.28

4814629.40

109.

376196.51

4816047.94

150.

375122.54

4814623.79

110.

376190.20

4816036.30

151.

375107.85

4814603.03

111.

376188.37

4816032.92

152.

375109.65

4814581.02

112.

376180.53

4816018.49

153.

375113.09

4814543.29

113.

376152.17

4815966.56

154.

375084.71

4814522.86

155.

375079.26

4814517.41

156.

375022.28

4814554.84

157.

375006.52

4814565.19

158.

374935.59

4814611.78

159.

374932.95

4814613.52

160.

374925.81

4814618.21

161.

374924.53

4814619.12

162.

374758.46

4814719.03

163.

374802.32

4814776.38

114.

376117.59

4815903.20

115.

376093.48

4815858.93

116.

376083.00

4815839.62

117.

376073.34

4815821.21

118.

376036.31

4815719.97

119.

376034.57

4815715.20

120.

376007.07

4815639.96

121.

375986.35

4815583.06

122.

375984.92

4815579.27

1

6755

2

3
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Република Турция за
работата на железопътния граничен преход
Свиленград – Капъкуле и обслужването на
граничната гара Капъкуле
(Утвърдена с Решение № 376 от 4 юни 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от 13 август
2010 г.)
Ръководейки се от желанието за договорно
уреждане на въпросите, които се отнасят до
работата на железопътния граничен преход
Свиленград – Капъкуле и разменната гара
Капъкуле,
ръководейки се от желанието за регламентиране на граничното железопътно обслужване
между Република България и Република Турция
и улесняване преминаването през граничния
преход, правителството на Република България и правителството на Република Турция,
наричани по-нататък договарящи страни, се
съгласиха за следното:
Обхват на спогодбата
Член 1
1. Разпоредбите на тази спогодба се отнасят до:
1.1. граничния железопътен преход Свиленград – Капъкуле, включващ гара Свиленград
на българска територия и гара Капъкуле на
турска територия и железопътния участък
между тях;
1.2. дейността на контролните органи и
служби на двете страни и на участващите в
трансграничния железопътен трафик през граничния железопътен преход.
2. Гара Свиленград и гара Капъкуле се определят за гранични гари. Гара Капъкуле се определя
като разменна гранична гара за железопътни
превозвачи на двете страни, осъществяващи
международни железопътни превози между
Република България и Република Турция.
3. Действителната дължина на железопътната
линия между държавната граница и граничните
гари е, както следва:
3.1. до гара Капъкуле – 1272 м;
3.2. до гара Свиленград – 19 400 м.
4. Тарифирането на превозите на територията
на съответната страна се извършва за разстоянието до държавната граница. Държавната
граница е тарифен споен пункт.
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Определения
Член 2
Термините, използвани в тази спогодба, имат
следния смисъл:
1. „Гранична гара“ е гара, в която компетентните железопътни и други гранични служби
на съответната държава осъществяват контролните дейности и дейностите по приемане и
изпращане на влакове, пресичащи граничния
железопътен преход.
2. „Разменна гранична гара“ е гранична гара,
в която се извършва предаването и приемането
на влаковете, вагоните, багажа и товарите между
железопътните превозвачи от двете държави.
3. „Железопътен граничен преход“ е преходът,
обхващащ граничните гари и железопътната
линия между граничните гари на двете държави.
4. „Железопътен превозвач“ е лице, отговарящо на изискванията на българското или
съответно на турското законодателство за
достъп до инфраструктурата и за извършване
на превоз на пътници и/или товари с железопътен транспорт.
5. „Железопътно предприятие“ е железопътен
превозвач и/или управител на железопътната
инфраструктура.
Изисквания, свързани с дейностите в граничния преход
Член 3
1. Предаването и приемането на влаковите
състави, вагоните, товарите и всички видове
пратки, осъществявано между железопътните
превозвачи от двете държави, превозвани с железопътен транспорт, се извършва в разменната
гранична гара Капъкуле. За тази цел железопътните превозвачи от българска страна, които
осъществяват превоз през граничния преход,
трябва да разполагат в разменната гранична
гара с необходимия компетентен персонал,
определен в съответствие с разпоредбите на
тази спогодба.
2. Маневрирането на влаковете, преминаващи през граничния преход, и маневрирането
за връщане на локомотивите се извършва в
разменната гранична гара Капъкуле.
3. Техническият и търговският контрол
на всички видове подвижен състав и товари,
преминаващи през железопътния граничен
преход, се извършва в разменна гранична гара
Капъкуле от компетентните служби и съответните отговорни служители от железопътните
предприятия от двете страни.
4. Влаковете, отделните локомотиви и другите железопътни превозни средства се движат
между граничните гари Свиленград и Капъкуле
съгласно клаузите на тази спогодба и другите
двустранни и международни споразумения, по
които Република България и Република Турция
са страни, и по координирано между българските и турските железопътни предприятия
разписание.

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

5. Придвижването и обслужването на локомотивите и влаковете между граничните гари
Свиленград и Капъкуле се осъществяват от
железопътни превозвачи от българска страна,
които осигуряват за тази цел персонал и локомотиви.
6. Движението на локомотиви, влакове и
други железопътни транспортни средства между
граничните гари се осигурява съвместно от
железопътните предприятия от двете страни.
Обща организация
Член 4
1. Българските и турските железопътни
предприятия разработват съвместно и прие
мат правила за организация на движението на
влаковете и другите железопътни транспортни
средства и комуникациите между граничните
гари.
2. Железопътните превозвачи от двете страни
разработват съвместно и приемат правила за
предаването и приемането на влаковете, вагоните и товарите в разменната гранична гара
при спазване на националното законодателство.
3. Българските и турските железопътни
предприятия, участващи в превоза на пътници
и товари през железопътния граничен преход,
разработват съвместно и приемат споразумение
относно служебните помещения за обслужване на представителния офис на българските
железопътни предприятия в граничната гара
Капъкуле и облекченията, които се предоставят на персонала на българските железопътни
предприятия в граничната гара Капъкуле.
4. В железопътния граничен преход на
територията на другата страна персоналът на
железопътните предприятия на двете страни
може да използва:
4.1. за български граждани – граничен пропуск, издаден от Министерството на вътрешните
работи на Република България;
4.2. за турски граждани – граничен пропуск,
издаден от Министерството на вътрешните
работи на Република Турция;
4.3. железопътните предприятия изпращат
на компетентните органи на другата страна
списъка на персонала и съпътстващите документи за отговор в 30-дневен срок считано от
датата на получаване.
Персонал на железопътните предприятия от
двете страни, работещ в железопътния граничен преход
Член 5
1. Железопътните предприятия изготвят съвместно списъци на длъжностите и числеността
на персонала от всяка страна, който ще работи
в железопътния граничен преход на територията
на другата страна, включително и числеността
на контролиращия персонал.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

2. Списъкът на персонала по т. 5.1 се преразглежда ежегодно в срок до 30 септември,
както и по предложение на всяко от железопътните предприятия.
3. Железопътните предприятия си предоставят взаимно информация относно нормативната
уредба, регулираща влаковото и маневреното
движение на територията на железопътния
граничен преход, с която трябва да е запознат
персоналът на другата страна. Железопътните
предприятия могат да организират курсове за
обучение на своя персонал по списъка по т. 5.1
за запознаване с предоставената нормативна
уредба.
4. Влаковият персонал на железопътния превозвач, работещ в разменната гара, трябва да
познава, доколкото е необходимо, заповедите и
инструкциите за движението и сигнализацията
в гара Капъкуле.
5. Служителите от железопътните предприятия, които се намират в железопътния граничен
преход по повод изпълнение на служебните си
задължения, се подчиняват и подлежат на защита от законовите разпоредби на съответната
страна, на чиято територия се намират.
6. Всяка от договарящите страни се ангажира
по обосновано настояване на другата страна
да оттегли от работа в железопътния граничен
преход свои служители.
7. Служителите от железопътните предприятия, извършили дисциплинарни и административни нарушения при или по повод
изпълнението на служебните си задължения в
железопътния граничен преход, се подвеждат
под отговорност съгласно националното си
законодателство.
Произшествия и отговорност за нанесените
щети
Член 6
1. При настъпване на железопътно произшествие в железопътния граничен преход
служителите, установили произшествието,
предават незабавно информацията за произшествието на отговорните служители в една
от двете гранични гари.
2. Разследването на произшествието и определянето на отговорността се извършва от
съответния компетентен орган на страната, на
чиято територия е настъпило произшествието.
3. Разследването на произшествието се извършва съвместно от компетентните органи
на двете страни, когато в произшествието са
участвали железопътни предприятия от двете
страни, както и когато това е необходимо
за изясняване на обстоятелствата във връзка
с настъпилото произшествие. Съвместното
разследване се извършва от комисия, в чийто
състав участват достатъчен брой специалисти
от железопътните предприятия на двете страни.
След приключване на съвместното разследване
се изготвя протокол, който се подписва от членовете на комисията. Протоколът се изготвя
на български и на турски език.
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4. Установените при разследването на железопътното произшествие щети в железопътния
граничен преход на железопътната инфраструктура, на подвижния състав и сградите в района
на граничните гари се поемат от железопътните
предприятия, които са ги причинили, като отговорността им се определя пропорционално
на вината им.
5. Когато не е възможно да се определи
кое железопътно предприятие е отговорно за
произшествието, нанесените щети се поемат
поравно между железопътните предприятия
при споразумение между страните.
6. При възникване на спорове относно отговорността на железопътните предприятия за
произшествието се прилагат международните
договори, страни по които са Република България и Република Турция.
Отчитане и заплащане на предоставени
услуги
Член 7
1. Железопътните предприятия от двете страни разработват съвместно и приемат правилата
относно изпълнението, отчитането и заплащането на услугите, свързани с осъществяването
на дейностите в железопътния граничен преход.
2. За услугите по т. 7.1 всяко от железопътните предприятия води счетоводни сметки
по съгласувани между предприятията форми
за отчитане.
Контрол на документите при преминаване
на границата
Член 8
Проверката на паспортите на пътниците,
превозвани с железопътен транспорт, както и
проверката на документите на служителите на
железопътните предприятия от двете страни,
пресичащи границата, се извършва от контролните служби на съответната страна по време
на престоя на влака в съответната гранична
гара. Проверката може да се извърши и по
време на движението на влака.
Митнически контрол
Член 9
1. Всяка страна извършва на своя територия
всички митнически формалности в съответствие с националното си законодателство. Тези
формалности могат да бъдат извършвани на
пътнически влакове и по време на движение
на влаковете.
2. При пресичане на границата във връзка
с изпълнение на служебните си задължения
персоналът на българските и турските железопътни предприятия не заплаща митни сборове
и други събирани от митническите органи
публични държавни вземания и не представя
разрешения в следните случаи:
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2.1. за предмети (вещи), необходими за
осъществяване на техните задължения по
обслужването в граничните гари Капъкуле
и Свиленград; в този случай трябва да бъде
представено удостоверение от компетентните
органи от българските или турските железопътни предприятия;
2.2. за необходимите, в задоволително
количество провизии, свързани с престоя на
персонала в граничната гара.
3. Забранено е използването на предметите
(вещите) по т. 9.2 за търговия на територията
на другата страна.
Санитарен контрол
Член 10
1. Персоналът, който пресича границата,
може да бъде подложен на санитарен контрол
от здравните органи на двете страни съгласно
разпоредбите на международните санитарни
правила. Здравните служби могат да изискват
удостоверение за ваксинация, издадено в съответствие с международните санитарни правила.
2. Пътниците също могат да бъдат подложени на здравен контрол в Република България
и Република Турция съгласно разпоредбите на
международните санитарни правила.
Ветеринарен контрол
Член 11
Ветеринарният контрол се извършва от
компетентните органи от двете страни на тяхна
територия и в съответствие с националното им
законодателство.
Фитосанитарен контрол
Член 12
Фитосанитарният контрол се извършва от
компетентните органи от двете страни на тяхна
територия и в съответствие с националното им
законодателство.
Спешна медицинска помощ
Член 13
1. При необходимост служителите на железопътните предприятия намиращи се в железопътния граничен преход на територията
на другата страна във връзка с изпълнение
на служебните си задължения, имат право
на безплатна спешна медицинска помощ от
здравните органи на тази страна.
2. Когато състоянието на служител на
железопътно предприятие, намиращ се в железопътния граничен преход на територията
на другата страна във връзка с изпълнение
на служебните си задължения, не позволява
транспортирането му до лечебно заведение
на територията на неговата страна, разходите
за престой и лечение в лечебно заведение на
територията на другата страна се поемат от
железопътното предприятие – работодател.
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Униформа
Член 14
Членовете на персонала на българските и
на турските железопътни предприятия, които
са на смяна в железопътния граничен преход
Свиленград – Капъкуле, са длъжни да носят
униформа или работно облекло, обозначено със
знаците на железопътното предприятие – работодател.
Смесена комисия по железопътен транспорт
Член 15
1. Създава се смесена комисия по железопътен транспорт, която да следи за правилното
прилагане и изпълнението на тази спогодба.
2. Смесената комисия се състои от представители на Министерството на транспорта
и съобщенията на Република България и
Министерството на транспорта на Република
Турция, както и на железопътните предприятия
от двете страни, които оперират в граничния
железопътен преход.
3. Смесената комисия провежда заседание
най-малко един път годишно на реципрочна
основа.
4. Смесената комисия по железопътен
транспорт приема правила за своята работа.
5. Смесената комисия по железопътен транспорт може да прави предложения за промени
в спогодбата пред компетентните органи по
тази спогодба.
Смесена гранична комисия но железопътен
транспорт
Член 16
1. Създава се смесена гранична комисия
по железопътен транспорт за подобряване на
взаимодействието между железопътните предприятия и органите за граничен контрол за
отстраняване на проблемите в граничния преход.
2. Смесената гранична комисия се състои от
представители на железопътните предприятия,
службите на гранична полиция, митническите
власти и други гранични органи на двете страни.
3. Смесената гранична комисия провежда
заседание най-малко два пъти в годината на
реципрочна основа.
4. Смесената гранична комисия приема
правила за своята работа.
5. Смесената гранична комисия може да
прави предложения за решения пред смесената
комисия по чл. 15.
Езици
Член 17
1. Персоналът на българските железопътни
предприятия използва турски език в служебните
си взаимоотношения с персонала на турските
железопътни предприятия в граничната разменна гара Капъкуле.
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2. Персоналът на турските железопътни
предприятия използва български език в служебните си взаимоотношения с персонала
на българските железопътни предприятия в
граничната гара Свиленград.
3. Формата и езикът на документите, които
служителите от железопътните предприятия
от двете страни разменят при изпълнение на
служебните си задължения в гара Капъкуле, се
определят съвместно от железопътните предприятия от двете страни.
Заключителни разпоредби
Член 18
1. За неуредените в тази спогодба въпроси
се прилагат разпоредбите на международните
договори, страни по които са Република България и Република Турция или железопътните
предприятия от двете страни.
2. Компетентни органи по тази спогодба са:
2.1. за Република България – Министерството на транспорта и съобщенията;
2.2. за Република Турция – Министерството
на транспорта.
3. При необходимост от изменения в тази
спогодба предложенията за изменения се договарят между компетентните органи по т. 18.2.
4. Тази спогодба се сключва за неопределен
срок и остава в сила, докато една от страните не
я денонсира по дипломатически път. В случай
на денонсиране действието є се прекратява след
изтичането на 6 месеца от датата на получаване
на нотата за нейното денонсиране.
5. Спогодбата влиза в сила след изтичането
на 30 дни от получаване на втората от нотите,
с които страните се уведомяват взаимно за
изпълнението на изискванията на националните
им законодателства, необходими за влизане в
сила на спогодбата.
6. С влизането в сила на тази спогодба се
прекратява действието на Конвенцията между правителството на Република България и
правителството на Република Турция за регламентиране на железопътната гранична служба
в граничната гара Капъкуле, подписана на 10
май 1996 г. в Анкара.
Подписана на 17 януари 2006 г. в Анкара в
два оригинални екзепляра, всеки от които на
български, турски и английски език, като всеки
екземпляр има силата на оригинал.
За правителството на
Република България:
Петър Мутафчиев,
министър на
транспорта
6666

За правителството на
Република Турция:
Бинали Йълдъръм,
министър на транспорта и съобщенията
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МИНИСТЕРСТВО НА
ФИНАНСИТЕ
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България
и Световната банка „Разширяващо се сътрудничество за развитието на инфраструктурата
в България“
(Одобрен с Решение № 584 от 6 август 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписване – 10 август 2010 г.)
Правителството на Република България и
Световната банка осъществяват сътрудничество в областта на политиката за инфраструктурата и развитието от момента на присъединяване на държавата към Световната банка през
1990 г. Двете страни по този меморандум се
договарят за разширяване на сътрудничеството
за развитие на инфраструктурата в България,
отчитайк и следните предизвикателства и
възможности и постигайки споразумение за
следните действия.
Предизвикателства и възможности в инфраструктурата
1. България изпитва съществена потребност от развитие и поддръжка на нейната
транспортна, екологична и общинска инфраструктура за укрепване конкурентоспособността на страната и за ускоряване на
нейното възстановяване от икономическата
криза. Три са областите от особено значение: (а) пътна инфраструктура: развитие на
магистрали, свързващи основните градове на
България със съседните държави, и рехабилитация на съществуващата основна пътна
мрежа, чието състояние се е влошило през
последните години; (б) железници: секторът е приоритетен за Европейския съюз,
но е загубил своята конкурентна позиция
в България и се е превърнал в източник за
финансови загуби за държавата; (в) екологична инфраструктура: опазването и подобряването на състоянието на водните ресурси и
осигуряването на водоснабдяване за всички
потребители, а също и усъвършенстването
на управлението на отпадъците са основни
приоритети на България и Европейския съюз.
2. Средствата от Европейския съюз представляват огромна възможност за ускоряване
на икономическото възстановяване и ускоряване на така необходимите инвестиции в
инфраструктурата. България е бенефициент
на Кохезионната политика на Европейския
съюз, която има за цел да постигне по-голямо икономическо и социално сближаване
на държавите членки. Основните финансови инструменти за подпомагане на такава
политика са Структурните фондове и Кохе-
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зионният фонд. В съответствие с текущата
фи на нс ова перспек т и ва на Европейск и я
съюз, обхващащ периода 2007 – 2013 г., на
България е била определена сумата от почти
7 милиарда евро от Структурните фондове
и Кохезионния фонд.
3. Правителството е взело решение за
по-доброто усвояване, управление и използване на средствата от Европейския съюз,
както и за подпомагане на процеса чрез
финансиране и подкрепа от меж дународни
финансови институции, като ЕБВР, ЕИБ и
Световната банка. До момента способност
та на България да използва тези ресу рси
по най-добър начин е ограничена. Затова
има спешна необходимост от съществено
укрепване капацитета на страната по отношение на политиката и формулиране на
стратегията, както и планиране, разработ
ване и изпълнение на секторни политики и
проекти. Напоследък България изпитваше и
затруднения по отношение на възможността
си за осигу ряване на собствени бюджетни
ресу рси като принос към финансирането
на проекти в тези области във връзка с
фискалните ограничения.
План за действие
4. Отчитайки тези фактори, двете страни
постигнаха договореност за това, че насочването на силите и енергията към преодоляване на тези ограничения и възползването
от възможностите трябва да се превърне в
основа на сътрудничеството помежду им в
настоящия момент и през следващите години.
Те се споразумяха за следните действия за
подпомагане ускоряването на инвестициите
в пътна и екологична инфраструктура, железопътния сектор и използването на средства
от Европейския съюз чрез техническо консултиране и финансова подкрепа:
4.1. Прест ру к т у рирането на съществуващите проекти за транспорта и общинска
инфраструктура, финансирани от Световната
банка, с цел увеличаване на синергията с
европейските приоритети и фондове ще бъде
завършено възможно най-бързо. По-конкретно, Проектът за рехабилитация на пътната
инфраструктура ще разшири подкрепата за
инстит у циона лно развитие, за да улесни
подготовката, одобрението, изпълнението и
усвояването на финансирани от фондовете на
Европейския съюз проекти в програмния период 2007 – 2013 г., а също и подготовката на
проекти за програмния период 2014 – 2020 г.
Освен това Световната банка се ангажира
да подпомогне стабилизирането на железопътния сектор.
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4.2. Световната банка остава в готовност
да предостави допълнителни ресурси за инфраструктурни инвестиции. Правителството
и Световната банка ще работят заедно, за да
изготвят програма за инфраструктурни инвестиции, която ще включва предимно проекти,
предвидени за финансиране от фондовете на
Европейския съюз. Ресурсите на Световната
банка биха могли да се използват за съфинансиране на проектите или за финансиране
на българското насрещно участие. Тази програма ще обхване изброените по-горе три
приоритетни области.
4.3. Правителството иска да види една
по-силна роля за Световната банка в качеството є на негов технически съветник
о т въд тази, коя т о оби чайно съп ровож да
нейните традиционни функции по проектно
финансиране. Тя би включвала помощ за
изг ра ж дане на капацитета на министерствата и държавните агенции, особено в
сферата на секторната политика, стратегията
и инвестиционното планиране; помощ за
изпълнение на инвестиционната програма
на правителството в транспортния сектор и
екологичната инфраструктура; и подкрепа
за подготовка на планове и проекти, които
могат да бъдат подпомогнати през следващия
бюджетен програмен период на Европейския
съюз, започващ от 2014 г. Правителството
възнамерява да проучи съвместно с Европейския съюз механизма за използване на
Оперативните програми с оглед получаване
на тези услуги от Световната банка.
4.4. Правителството и Световната банка допълнително ще проучат начини за повишаване
на синергиите и предоставянето на подкрепа
за усвояване на фондовете от Европейския
съюз и други европейски многостранни финансови институции и многостранни банки
за развитие.
4.5. Предвижда се проучването на възможности за подобно сътрудничество в други
сектори и оперативни програми, които са
приоритет за българското правителство.
Подписан в София, България, на 10 август
2010 г.
За правителството на За Световната банка:
Република България:
Робърт Б. Зелик,
Бойко Борисов,
президент
министър-председател
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2002 г. за утвърждаване на
медиц инск и с та н дарт „ Лицево-че люс тна
хирургия“ (ДВ, бр. 113 от 2002 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. Точка 1 се изменя така:
„1. Въведение
Обект на стандарта е медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“ (ЛЧХ).
Стандартът е изработен съобразно съществуващото законодателство в Република България,
като за основа са ползвани утвърдените вече
стандарти по специалността „Хирургия“.
Хирургичното лечение по тази специалност
се провежда в лечебни заведения за извънболнична помощ и основно в хирургично
отделение или клиника в болница за активно
лечение с обособена операционна зона. Обемът
на извършваната хирургична дейност в тях се
определя от:
а) общопрофилен или профилиран (тясно
специализиран) характер на хирургичното отделение/клиника/болница;
б) брой, специализация, компетентност на
лекарите/лекарите по дентална медицина – хирурзи, работещи на щат в звеното/болницата;
в) възможности на болницата за пред-, интраи следоперативни диагностични изследвания;
г) оборудване на хирургичното отделение/
клиника/болница и на операционните зали;
д) възможности за интердисциплинарни консултации, вкл. профилирани (тясно специализирани) хирургически консултации и формиране
на смесени хирургични екипи.
Тези фактори определят обема и сложността
на оказваната хирургическа помощ на следните
нива в лечебната мрежа:
а) лечебни заведения за извънболнична
помощ;
б) болница за активно лечение;
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в) специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия (с ранг на
университетска болница).
Медицинският стандарт по лицево-челюстна
хирургия има за цел да формулира общовалидни норми, важащи за хирурзите, работещи
независимо от обема на извършваната от тях
оперативна дейност в посочените лечебни заведения за извънболнична и болнична дентална/
медицинска помощ.
От изпълнението на основната цел произтичат следните задачи:
а) определяне периметъра на специалността;
б) определяне реда и начина на придобиване
на специалността;
в) определяне местата за практикуване на
специалността;
г) определяне на организацията на работа в
посочените лечебни заведения за извънболнична
и болнична помощ;
д) определяне нивата на компетентност в
рамките на специалността;
е) определяне правата на пациента, подлежащ на хирургическо лечение, както и на
медицинския и немедицинския персонал.
Нормите в медицинския стандарт са два вида:
а) норми със задължителен характер – по
отношение на медицински дейности и структури
на национално и регионално ниво. Те формират
адекватни по обем дейности, осигуряващи безопасността на пациента (диагностични методи,
терапевтични методи, организационни структури, изисквания за оборудване, консумативи,
лекарства и др.);
б) норми с препоръчителен характер – те
дефинират определения, чието спазване осигурява по-високо качество на медицинската
дейност; отразяват научнообусловена етапност
във въвеждането на нови методи и оборудване,
в квалификацията на кадрите, в зависимост от
професионалната подготовка на персонала и
финансовите възможности; препоръчителните
норми се въвеждат след изпълнението на задължителните.
Лицево-челюстната хирургия е медицинска
специалност, занимаваща се с диагнозата и
лечението на група заболявания, при които
използването на операция е задължително или
потенциално възможно.
Лицево-челюстната хирургия обхваща познанията, техническите умения и преценки,
необходими за адекватна диагностика и лечение
на хирургичните болести в лицево-челюстната
и шийната област. Научната база включва, но
без да се ограничава само до тях, болестите на
лицето, лицевите и челюстните кости и шията.
Лицево-челюстната хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, образна
диагностика, органна функционална диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно
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оценяване, постоперативно хранене и грижи,
интензивни грижи, травматология, онкология,
неврохирургия и др.“
2. В т. 2, изречение второ думите „основна
стоматологична и“ се заличават.
3. Създава се т. 2а:
„2а. Ниво на компетентност:
Хирургичното лечение и диагностиката по
тази специалност се извършват в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ.
В рамките на специалността „Лицево-челюстна хирургия“ не се извършва дейност като
първо и второ ниво на компетентност.
Лицево-челюстна хирургия се извършва
като трето ниво на компетентност в лечебни
заведения за болнична помощ.
Изисквания за осъществяване на дейности
от III ниво на компетентност по специалността
„Лицево-челюстна хирургия“ в самостоятелна
структура – клиника или отделение на болница
за активно лечение:
а) в структурата се извършват всички видове
оперативни интервенции в областта на лицевочелюстната хирургия, включително с голям и
много голям обем и сложност;
б) в структурата работят най-малко двама лекари със специалност лицево-челюстна
хирургия;
в) извършват се най-малко 500 операции
годишно, от които поне 50 % с голям и много
голям обем и сложност;
г) болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага с клинична лаборатория ниво III и микробиологична лаборатория на територията на населеното място;
необходимо е болницата да има възможности
за изследване на пациентите чрез компютърноаксиална томография (КАТ) или за ползване
на магнитнорезонансна томография (МРТ),
намиращи се на територията на съответното
населено място.
Болничната структура, в която се извършват дейности от III ниво на компетентност по
специалността „Лицево-челюстна хирургия“,
трябва да разполага със следната апаратура:
– операционни маси – 2 бр.;
– операционни лампи – 2 бр.“
4. Точки 13 и 15 се отменят.
§ 3. Навсякъде в приложението към член
единствен думите „стоматолог“, „стоматолози“,
„стоматологична“ и „стоматологичен“ се заменят съответно с „лекар по дентална медицина“,
„лекари по дентална медицина“, „дентална“ и
„дентален“.
Министър: А.-М. Борисова
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2003 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Гръдна хирургия“ (ДВ,
бр. 75 от 2003 г.)
Параграф единствен. Приложението към
член единствен се изменя така:
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„Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ГРЪДНА
ХИРУРГИЯ
Въведение
Медицинският стандарт по гръдна хирургия
е изграден на основата на разработения от
Европейската асоциация по сърдечна и гръдна
хирургия и Европейското дружество на гръдните
хирурзи, Eвропейски стандарт по гръдна хирургия (Лисабон, 2001 г.). Последният представлява
професионалното виждане за изискванията и
организацията на гръдната хирургия и е плод
на двугодишна работа на голям брой европейски гръдни хирурзи, обединени в посочените
професионални организации. Медицинският
стандарт по гръдна хирургия е съобразен със
съществуващите у нас други стандарти (Медицински стандарти по хирургия и Медицински
стандарт по анестезия и интензивно лечение)
и специфика.
В Европа гръдната хирургия се развива като
специалност по различен начин, като в някои
страни е субспециалност на кардиоторакалната хирургия или е част от общата хирургия.
Напоследък в повечето европейски страни тя
се профилира като отделна специалност. У нас
специалността „Гръдна хирургия“ е самостоятелна профилна специалност. Европейската
асоциация по сърдечна и гръдна хирургия утвърди в Регистъра на европейските специалности
специалността „Торакална хирургия“, която се
присъжда след изпит от Европейския борд на
торакалните и кардиоваскуларните хирурзи.
Проблемите на гръдната хирургия в Европа
като относително „нова“ специалност се дължат
на „разсейване“ на пациентите в различни хирургични звена с обем на дейност от 10 до 1000
операции на година. Очевидно в тях опитът в
областта на гръдната хирургия, както и резултатите от лечението варират значително. През
последните години в България се наблюдава
негативна тенденция в тази посока. Правят се
опити за оперативно лечение на интраторакални заболявания в звена без материална и
кадрова обезпеченост за това. В резултат на
това следоперативните резултати (особено при
белодробния карцином) са незадоволителни с
голям брой експлорации и тежки усложнения.
Възпрепятства се достъпът на пациенти към
специализираните клиники и се насочват само
запуснати случаи или такива, при които са
възникнали следоперативни усложнения.
Европейската асоциация по сърдечна и
гръдна хирургия и Европейското дружество на
гръдните хирурзи считат, че за подобряване на
резултатите от нашата работа са необходими
ефективни организационни мерки. Те се състоят
в създаване на профилирани гръднохирургични
екипи и с оглед цена-полза на медицинските
услуги включват елемент на централизация. Това
е лесно осъществимо, тъй като индикациите за
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оперативно лечение при гръднохирургичните
болни са най-често планови. Стратегически
териториално разположени, ограничен брой
специализирани звена по гръдна хирургия ще
осъществяват висококвалифицирана помощ за
нуждаещите се в отделните европейски държави. У нас има изградени такива структури,
които отговарят на необходимите изисквания и
чиито ресурси поради споменатото „разсейване“ на пациентите не се използват ефективно.
Относително малките разстояния в България
допълнително благоприятстват препоръчваната
централизация.
Медицинският стандарт по гръдна хирургия
не ограничава практикуването на специалността
„Гръдна хирургия“ само в досега съществуващите
специализирани структури. Всяка структура,
която изпълни изискванията на Медицинския
стандарт по гръдна хирургия, може да бъде
определена за специализирана в областта на
гръдната хирургия. Освен това за оптимизиране на резултатите от оперативното лечение
на гръднохирургичните болни ще допринесе и
адекватният контрол на качеството. Той обхваща
включването на клиниките и отделенията по
гръдна хирургия или отделни хирурзи в Европейския регистър по гръдна хирургия, риск
стратификацията, взаимния доброволен одит,
наличието на обратна връзка за оперативните
резултати на всеки хирург, непрекъснатото
регулирано обучение, поддържане на сертификата и др.
1. Дефиниция на гръдна хирургия
1.1. Гръдната хирургия обхваща познанието,
техническите умения и преценката, необходими
за адекватната диагностика и лечение на хирургичните болести на гръдния кош. Научната база
включва, но без да се ограничава само до тях,
болестите на гръдната стена, плеврата, белите
дробове, трахеята и бронхите, медиастинума,
диафрагмата и хранопровода. Гръдната хирургия
изисква задълбочени познания по анатомия,
физиология, образна диагностика, органна
функционална диагностика, полуинвазивни и
инвазивни изследвания, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни грижи,
травматология, онкология и трансплантология.
Опитът от участие в мултидисциплинарни
терапевтични протоколи също е от значение.
1.2. Клинична компетентност:
1.2.1. Компетентността в гръдната хирургия
означава устойчиво, адекватно и умело решаване
на гръднохирургичните проблеми. Това изисква
натрупването на опит от активното лечение на
болестите на гръдния кош и редовно участие в
специализирани срещи, симпозиуми и конгреси.
1.2.2. Участието в научна и преподавателска
дейност е задължително за лекарите в клиники
по гръдна хирургия.
1.2.3. Гръдните хирурзи са специално квалифицирани в лечението на хирургичните
усложнения при болести на гръдния кош. Те
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са подготвени да подпомогнат решаването на
проблеми в областта на гръдната патология,
произлезли в хода на лечението на тези болести,
от специалисти по вътрешна медицина, педиатрия, гастроентерология, неврология, онкология,
травматология, трансплантология и др.
1.2.4. Гръдният хирург активно участва във
всички етапи на диагностично-лечебния процес.
Това включва изследване на пациентите, вземане
на решение относно индикацията за операция
при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен
да извърши необходимата операция при всеки
пациент, както и да осигури адекватното му
следоперативно наблюдение.
1.2.5. Гръдната хирургия включва всички
открити, ендоскопски и видеоасистирани оперативни намеси и манипулации при деца и
възрастни:
(1) Операции с резекция, реконструкция,
сутура и биопсия на бял дроб.
(2) Операции на гръдната стена и плеврата – резекция и реконструкция на гръдната
стена за неоплазма; декортикация и дренаж
при емпием; торакопластика; реконструкция на
пектус екскаватум, пектус каринатум и други
деформации на гръдната стена, както и лечението на травматичния гръден капак.
(3) Резекция, реконструкция и сутура на трахея и бронхи при неоплазми, стенози и травма.
(4) Резекция, реконструкция и възстановяване
на хранопровода, включително лапароскопски
или торакоскопски техники и ендоскопски
процедури.
(5) Резекция, реконструкция и сутура на
диафрагмата.
(6) Операции на медиастинума – биопсия
и екстирпация на неоплазми, дренаж при
инфекции, медиастинална лимфаденектомия,
медиастинотомия и медиастиноскопия.
(7) Резекция, реконструкция и дренаж на
перикарда.
(8) Ендоскопски процедури с флексибилна
и ригидна оптика върху трахео-бронхиалното
дърво и хранопровода (препоръчително).
(9) Биопсия на шийни, медиастинални и
аксиларни лимфни възли.
(10) Операции върху интраторакалните
симпатикусови нерви.
(11) Корекции при синдром на горната торакална апертура.
(12) Осигуряване на проходими дихателни
пътища – трахеостома, трахеална интубация и
ендоскопски процедури.
(13) Торакоцентеза, тръбен дренаж на плевралната кухина, шънтиране при плеврални
изливи и лечение на пневмоторакса.
(14) Оперативен достъп до гръбначния стълб.
(15) Всички операции, необходимостта от
които е възникнала в хода на извършването
на споменатите оперативни намеси.
(16) Операции за функционална корекция
при емфизем или усложненията на емфизема.
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(17) Едно- или двустранна белодробна трансплантация, включително всички диагностични
и терапевтични процедури (препоръчително).
(18) Операции при травматични увреди на
гръдната стена, на интраторакалните органи и
техните усложнения.
(19) Операции върху съдови структури в хода
на гръднохирургични интервенции.
(20) Опит в интензивните грижи и поставянето на венозен, артериален и Swan – Ganz
катетри; в механичната вентилация; в парентералното и ентералното хранене (препоръчително).
(21) Лечение на усложненията от споменатите операции, при необходимост чрез други
специфични торакални оперативни намеси.
2. Структура и организация на гръдната
хирургия:
2.1. Основни принципи:
2.1.1. Гръдната хирургия е специалност с
преобладаваща хирургична насоченост и като
такава общите изисквания при осъществяването є като хирургична дейност най-общо се
регулират и регламентират общия стандарт по
хирургия.
2.1.2. За да се осигури квалифицирано лечение на пациентите и непрекъснато развитие на
гръдната хирургия като специалност, тя трябва
да се практикува в обособени специализирани
болнични звена (клиника/отделение).
2.1.3. Структурата на клиниката (отделението) трябва да осигури:
• лечение и грижи за болните на нивото на
приетите стандарти;
• образование и подготовка на специалистите в областта на гръдната хирургия съобразно
приетите стандарти;
• непрекъсната клинична и експериментална
научна дейност в областта на гръдната хирургия.
2.1.4. Дейности по специалността гръдна
хирургия се извършват:
а) на второ ниво – в отделения (клиники)
по гръдна хирургия, клиники по хирургия и
сърдечно-съдова хирургия, които отговарят на
изискванията на този стандарт;
б) на трето ниво – в отделения (клиники)
по гръдна хирургия, клиники по хирургия и
сърдечно-съдова хирургия, които отговарят на
изискванията на този стандарт.
2.2. Институционален статус:
2.2.1. Клиниката (отделението) по гръдна
хирургия на трето ниво извършва:
• планова и спешна високоспециализирана
торакална хирургия съгласно т. I от приложение № 1;
• планова и спешна „голяма“ и „средна“
торакална хирургия по т. II и III, както и
еднодневна торакална хирургия съгласно приложение № 1;
• обучение на специализанти по гръдна
хирургия и продължително обучение;
• научноизследователска дейност.
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2.2.1.1. Дейността по гръдна хирургия на
трето ниво може да се изпълнява и от клиники
(отделения), които не са структури на университетски болници, но имат регламентирани
взаимоотношения в тази област с регионалния
медицински университет.
2.2.1.2. Началникът на клиниката (отделението) трябва да е хабилитирано лице със
специалност „Гръдна хирургия“, за предпочитане със сертификат от Европейския борд на
торакалните и кардиоваскуларните хирурзи.
Той ръководи пряката клинична дейност и
отговаря за нейното качество, за обучението
и научноизследователската дейност на екипа.
2.2.1.3. Клиниката (отделението) трябва да
има ясно определени институционални ресурси
и да е осигурена с необходимите финансови
средства, за да осъществява дейността си на
високоспециализирано ниво.
2.2.2. Отделението по гръдна хирургия на
второ ниво осъществява:
• планова и спешна „голяма“, „средна“ и
„малка“ торакална хирургия по т. II, III и IV,
както и еднодневна торакална хирургия, съгласно приложение № 1;
• обучение на специализанти по гръдна
хирургия и продължително обучение.
2.2.2.1. Началникът на отделението трябва
да има специалност по гръдна хирургия, за
предпочитане със сертификат от Европейския
борд на торакалните и кардиоваскуларните
хирурзи. Началникът трябва да има минимум
5-годишен опит по специалността и да работи
предимно (>50%) гръдна хирургия.
2.2.2.2. Отделението трябва да има ясно
определени институционални ресурси и да е
осигурено с необходимите финансови средства,
за да осъществява дейността си на нивото на
този стандарт.
2.3. Институционални ресурси:
2.3.1. Хирурзи:
2.3.1.1. В Клиниката (отделението) по гръдна
хирургия от трето ниво работят най-малко
четирима лекари, от които трима с придобита
медицинска специалност по гръдна хирургия.
2.3.1.2. В Клиниката (отделението) по гръдна
хирургия от второ ниво работят най-малко
трима лекари, от които двама с придобита
медицинска специалност по гръдна хирургия.
2.3.1.3. Персоналът на клиниката/отделението по гръдна хирургия от трето ниво следва
да е еквивалентен на изискването: 150 големи
торакални операции за година.
2.3.1.4. Дежурни лекари да осигуряват денонощно адекватни и непрекъснати грижи за
пациентите.
2.3.1.5. Оперативен екип на разположение за
осигуряване извършването на спешни операции.
2.3.1.6. Лекарите от клиниките трябва да
бъдат ангажирани в научноизследователска
дейност.
2.3.2. Операционен блок:
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2.3.2.1. Една операционна зала за клиника/отделение по гръдна хирургия трябва да е
разчетена на 300 големи торакални операции
за една година.
2.3.2.2. Напълно оборудваната операционна
зала задължително включва стандартни набори
за видеоасистирана торакоскопска хирургия и
медиастиноскопия.
2.3.2.3. Задължително е наличието на една
допълнителна операционна зала за малки гръдни
интервенции.
2.3.2.4. Необходима апаратура в клиниката
(отделението) по гръдна хирургия от трето
ниво – операционни маси 2 бр., операционни лампи – 2 бр., три сета операционни
инструменти за гръдна хирургия, апаратура за
видеоасистирана торакоскопия, апаратура за
бронхоскопия (препоръчително).
2.3.2.5. Необходима апаратура в клиниката
(отделението) по гръдна хирургия от второ
ниво – операционни маси 1 бр., операционни
лампи – 1 бр., 2 сета операционни инструменти
за гръдна хирургия, апаратура за видеоасистирана торакоскопия 1 бр. и апаратура за
бронхоскопия (препоръчително).
2.3.3. Други условия:
2.3.3.1. При извършване на дейност от трето
ниво по гръдна хирургия в лечебното заведение
за болнична помощ трябва да има разкрита
клиника (отделение) за интензивно лечение,
в която да бъдат обособени по 1 легло за 100
големи торакални операции на година.
2.3.3.2. При извършване на дейност от второ
ниво в лечебното заведение за болнична помощ
трябва да има разкрита клиника (отделение)
за интензивно лечение, в която да бъдат обособени по 1 легло за 100 големи торакални
операции на година.
2.3.4. Грижи в клиниката/отделението:
2.3.4.1. Клиниката/отделението по гръдна
хирургия е разчетена на 4 – 6 легла за 100
големи торакални операции за година.
2.3.4.2. Грижите за болните се полагат от
квалифициран екип, включващ лекари, медицински сестри, физиотерапевти, както и
помощен персонал.
2.3.4.3. Задължително е наличието на асептична и септична превързочна стая. Минимум
една единична стая трябва да е на разположение за полагане на грижи при септични или
инфекциозни болни.
2.3.5. Амбулаторни болни.
Трябва да бъдат осигурени достатъчно
помещения за амбулаторни прегледи в непосредствена близост до рентгеновото отделение.
2.3.6. Болнични диагностични звена.
2.3.6.1. Клиниката/отделението по гръдна
хирургия на второ ниво трябва да има на разположение:
• клинична лаборатория II ниво, разположена на територията на лечебното заведение;
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• микробиологична лаборатория, разположена на територията на болницата;
• лаборатория по патофизиология на дишането;
• звено за бронхоскопия и езофагоскопия;
• звено за образна диагностика, включващо
стандартни рентгенови изследвания, контрастни
изследвания, ехография, изследвания на съдове;
• апарат за компютърна томография (КТ)
и апарат за магнитнорезонансна томография
(МРТ) на територията на населеното място;
• звено за цитологични, патохистологични
и експресни хистологични изследвания.
2.3.6.2. Клиниката/отделението по гръдна
хирургия на трето ниво трябва да има на разположение:
• Клинична лаборатория от ниво III, разположена на територията на болницата;
• Микробиологична лаборатория на територията на болницата;
• Рентгенов апарат за скопия и графия;
• КТ или МРТ;
• Патоморфологична и вирусологична лаборатория и патоанатомия (на територията на
населеното място);
• Лаборатория за езофагеална патофизиология;
• Специализирани лаборатории за подсигуряване на трансплантационна програма (при
наличие на такава);
• Други специализирани лаборатории.
2.3.7. Обучение:
2.3.7.1. Клиниката/отделението по гръдна
хирургия към университетска болница трябва
да е осигурена с лекционни и семинарни зали,
база данни и интернет с достъп до специализирана литература (периодика) за целите на
провежданото обучение.
2.4. Минимален годишен оперативен обем
дейност:
2.4.1. Клиника/отделение на трето ниво
трябва да извършва мининум 500 операции
годишно, от които 50% с голям и много голям
обем и сложност.
2.4.2. Клиника/отделение на второ ниво
трябва да извършва минимум 200 операции
годишно, от които 50% с голям и много голям
обем и сложност.
2.4.3. Езофагеални резекции трябва да се
извършват само в клиники/отделения с опит в
тази патология. Броят им трябва да надвишава
20 резекции на година.
2.4.4. Белодробна трансплантация или алтернативните є процедури трябва да се извършва
само в клиники/отделения на университетски
болници, за препоръчване където има и сърдечна
хирургия, в обем минимум 10 трансплантации
на година при наличие на национална програма
за белодробна трансплантация.
2.5. Контрол на качеството:
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2.5.1. Контролът на качеството е задължителен за клиниките/отделенията по гръдна
хирургия.
2.5.1.1. Трябва да има компютризирана
документация на всички оперативни намеси,
включително на настъпилите усложнения.
2.5.1.2. Резултатите трябва да бъдат анализирани и обсъждани ежемесечно.
2.5.2. Оценката на риска се извършва по
общоприетата скала на Американското анестезиологично дружество.
2.5.2.1. Настъпилите усложнения трябва да
бъдат обсъждани ежемесечно, а всеки хирург
трябва да има обратна връзка за риск стратифицираните индивидуални резултати.
2.5.3. Смъртността след пулмонектомия
(6 – 8%), лобектомия (<2%), езофагеална
резекция и едногодишна преживяемост след
белодробна трансплантация трябва да бъде в
рамките на официално приетите за оптимални
в Европейския регистър по гръдна хирургия.
2.5.4. Клиниката/отделението по гръдна
хирургия трябва редовно да предоставя информация за дейността си в Националния раков
регистър и в Европейския (национален) регистър по гръдна хирургия. Информацията от тези
регистри трябва да се анализира и предоставя
на всеки специалист по гръдна хирургия.
2.5.5. Редовният ежегоден анализ на късните
следоперативни резултати е препоръчителен.
2.6. Условия за обучение и експериментална
работа:
2.6.1. Бази за обучение в областта на гръдната хирургия са клиниките/отделенията по
гръдна хирургия към университетски болници и
отделенията по гръдна хирургия към областни
болници, получили положителна акредитационна оценка.
2.6.2. За клиниките/отделенията по гръдна
хирургия към университетски болници трябва да
са създадени необходимите условия за текуща
преподавателска и експериментална работа в
областта на гръдната хирургия.
2.6.3. Тези клиники/отделения трябва да
осъществяват постоянно взаимодействие с
лаборатории по експериментална хирургия и
фундаментални медицински изследвания.
2.6.4. Клиниките/отделенията по гръдна
хирургия към университетски болници трябва
да осигуряват възможности за непрекъснато
професионално усъвършенстване на специалистите по гръдна хирургия посредством
формите за продължително обучение: докторантура, участие в национални и международни
тематични курсове, индивидуално обучение,
участие в национални и международни научни
прояви – конгреси, симпозиуми, конференции,
членство и активно участие в национални и
международни дружества по гръдна хирургия.
3. Следдипломно обучение по гръдна хирургия:
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3.1. Целта на следдипломното обучение е
да подготви хирурга за полагане на изпит по
специалността „Гръдна хирургия“ в България
и за получаване на сертификат по торакална
хирургия от Европейския борд на торакалните
и кардиоваскуларните хирурзи.
3.2. Следдипломното обучение по гръдна
хирургия се провежда по учебна програма,
утвърдена от Министерството на здравеопазването, на места, заявени от бази за специализация – акредитирани лечебни заведения по
тази специалност съгласно ЗЛЗ.
3.3. Специализантът трябва да получи задълбочена теоретична подготовка и да е извършил
определен брой оперативни намеси в областта
на гръдната хирургия съгласно приложение № 2.
Приложение № 1
към т. 2.2.1 и 2.2.2
Списък на операциите в областта на гръдната
хирургия
I група. Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия
1. Реконструктивни и пластични операции на
трахеобронхиалното дърво със или без белодробна
резекция.
2. Разширени пулмонектомия или частични
резекции на белия дроб (екстраплеврална, с интраперикардна обработка на съдовете и/или резекция
на съседни органи и структури).
3. Сегментна резекция на белия дроб.
4. Едноетапни двустранни белодробни операции
с последователни торакотомии, „clamshell“ разрез
или срединна стернотомия.
5. Стернолапаротомия за едноетапна операция
при двустранна белодробна ехинококоза, съчетана с чернодробна ехинококоза и ехинококоза на
слезката.
6. Плевректомия с декортикация на белия дроб.
7. Екстирпация на големи медиастинални
тумори чрез торакотомия или стернотомия със
или без резекция на съседни органи и структури.
8. Резекция и реконструкция на гръдната стена
и стернума при големи дефекти.
9. Коректурна торакопластика със или без
миопластика или оментопластика.
10. Видеоасистирана торакална хирургия (със
или без миниторакотомия), белодробни резекции,
екстирпация на медиастинални тумори, плевректомия и декортикация, обемредуцираща операция
(едностранна или двустранна), операции на лимфния проток и др.
11. Белодробна трансплантация – еднобелодробна или сърце – бял дроб.
12. Резекции, реконструктивни и пластични
операции на хранопровода чрез торакален, абдоминален или торако-абдоминален достъп.
13. Резекции на хранопровода посредством
видеоасистирана торакална или лапароскопска
хирургия.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Пулмонектомия или частични резекции на
белия дроб.
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2. Атипични резекции на белия дроб за тумори,
кисти и були.
3. Енуклеация при доброкачествени белодробни
тумори или кисти.
4. Обемредуцираща белодробна резекция – едностранна или двустранна (двуетапна или едномоментна с достъп последователни торакотомии,
или срединна стернотомия).
5. Бронхотомия за чуждо тяло.
6. Отстраняване на вродена или придобита
трахеоезофагеална фистула.
7. Видеоасистирана торакална хирургия за спонтанен пневмоторакс с булектомия и/или булорафия,
атипични клиновидни резекции, фенестрация на
перикарда и др.
8. Операции за вродени деформации на гръдния кош.
9. Частична резекция на гръдната стена без
оформяне на огромни дефекти, налагащи реконструкция.
10. Торакопластика.
11. Торакофренотомия.
12. Оментопластика при емпием, вкл. постпулмонектомичен емпием.
13. Трансторакални операции при болести на
диафрагмата.
14. Резекция на шиен, интраторакален или
епифренален дивертикул.
15. Операция на Торек.
16. Операции на терминалния езофаг с абдоминален достъп, чревни анастомози или ентеростомии.
17. Операции при ретростернални струми.
18. Хемоторакс (декаютаж, реоперация, ревизия).
19. Оперативна обработка на критични съдови
структури с директен шев.
20. Тромбектомия на белодробната артерия.
III група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Торакотомия за сърдечен масаж.
2. Торакотомия за отворена белодробна биопсия.
3. Експлоративна торакотомия с биопсии за
стадиране.
4. Торакотомия за спонтанен пневмоторакс с
абразия на плеврата или плевректомия.
5. Торакотомия за симпатектомия.
6. VATS диагностични биопсии на бял дроб,
плевра, медиастинални лимфни възли и формации; талкова плевродеза, санация и дебридман на
емпиемна кухина и др.
7. Предна медиастинотомия.
8. Прескаленна биопсия по Daniels.
9. Медиастиноскопия.
10. Поставяне на интраплеврален тръбен дрен
със или без троакар при пневмоторакс и плеврални изливи.
11. Дрениране на медиастинума.
12. Резекция на шийно ребро, резекция на едно
ребро или на повече ребра самостоятелно.
13. Цервикална езофагостома.
14. Гастростомия.
15. Трахеостомия.
16. Операции за липом на шията.
17. Операции при срединни и латерални кисти
и фистули в шийната област.
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IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Кожно-мускулна биопсия на ниво шия и
гръден кош.
2. Първична обработка на рана на шия и
гръден кош.
3. Инцизия на абсцес, фурункул или флегмон
на шията и гръдната стена.
4. Корекция и пластика на вициозни цикатрикси
на шията и гръдната стена.
5. Промивка на плевралната кухина при поставен интраплеврален катетър с инстилиране на
медикаменти или ензими.
Списък на спешните торакални операции
I група. Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия
1. Реконструктивни и пластично-възстановителни операции на трахеобронхиалното дърво.
2. Частични белодробни резекции, разширени
или конвенционални.
3. Операции при билиобронхиални фистули.
4. Операции при плеврален емпием.
5. Операции при усложнени диафрагмални
хернии.
6. Пластично-възстановителни операции на
гръдната стена.
7. Екстирпация на хранопровода.
8. Деконекция на трахео-езофагеална фистула.
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ хирургия
1. Фиксиране на гръден капак.
2. Пулмонектомия.
3. Атипична резекция на бял дроб.
4. Сутура на белия дроб при персистираща
хеморагия и голяма паренхимна пропускливост.
5. Сутура на миокарда и други критични съдови структури.
6. Операция при коагулирал хемоторакс.
7. Операции при травматична диафрагмална
херния.
8. Шийна езофагостома и гастростомия.
9. Езофаготомия и екстракция на чужди тела.
10. Торакотомия или стернотомия като оперативен достъп.
11. Фенестрация на перикарда, дефинитивна
хемостаза и аеростаза посредством видеоасистирана торакална хирургия.
III група. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ хирургия
1. Трахеостома.
2. Сутура на трахея.
3. Сутура на хранопровод.
4. Лигиране на торакалния проток.
5. Поставяне на един или повече интраторакални аспирационни дренажи със или без троакар.
6. Дренаж на медиастинума.
7. Фенестрация на перикарда със субксифоидален достъп.
8. Обработка на гръден дефект.
9. Диагностика при гръдна травма посредством
видеоасистирана торакална хирургия.
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ хирургия
1. Първична хирургична обработка на рана на
шията и/или гръдната стена.
2. Херметизираща превръзка при открит пневмоторакс.
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3. Крикотомия.
4. Плеврална пункция – диагностична и терапевтична.
5. Перикардна пункция.
Списък на гръднохирургичните операции за
еднодневна хирургия
1. Прескаленна биопсия по Daniels.
2. Предна медиастинотомия.
3. Биопсии и екстирпации на формации на
гръдната стена.
4. Талкова плевродеза посредством видеоасистирана торакална хирургия.
5. Симпатектомия посредством видеоасистирана
торакална хирургия.
6. Биопсии на бял дроб, плевра и медиастинум
посредством видеоасистирана торакална хирургия.

Приложение № 2
към т. 3.4
Списък на задължителните диагностични манипулации и операции, които трябва да извърши
специализантът по гръдна хирургия преди явяване
на изпит за специалност
I. Изследвания и диагностични манипулации
в гръдната хирургия
Вид

Брой

Торакална ехография

50

Интерпретация на торакални рентгенографии

200

Бронхоскопии (вкл. 5 ригидни бронхоскопии)

25

Торакоскопии

15

Медиастиноскопии

5

Езофагоскопии

5

Плеврална и белодробна пункционна
биопсия

20

Перикардни пункции

2

Интраторакален дренаж (включително
при 10 емпиема)

25

II. Оперативни интервенции по органи и
структури
Операции

Брой

Езофагеални операции

2

Операции на гръдната стена

5

Операции на бял дроб, плевра, медиастинум
и диафрагма,

75

в т. ч.:
Клиновидна резекция, енуклеации, резекция на були

20

Анатомична сегментна резекция

1

Лобектомии

15

Пулмонектомии

3

Разширени резекции (интраперикардиално
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Лигиране и/или частична резекция на
атриума)

2

Маншетна резекция на бронх и трахея

1

Маншетна резекция на белодробни съдове

1

Плевректомия и декортикация

5

Резекция на перикарда с реконструкция

2

Екстирпация на медиастинални тумори

5

Операции на диафрагмата

5

Операции на гръдната стена и интраторакалните органи при травма

5

Видеоасистирана торакална хирургия
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“
Министър: А.-М. Борисова

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
(ДВ, бр. 75 от 2004 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. Приложението към член единствен,
ал. 1 се изменя така:
„Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ОРТОПЕДИЯ
И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Медицинският стандарт по специалността
„Ортопедия и травматология“ определя изискванията относно:
1. База за ортопедично-травматологична
дейност в лечебни заведения за извънболнична
и болнична помощ.
2. Оборудване с апаратура и консумативи.
3. Кадрова инфраструктура и квалификация
на персонала.
4. Организация на дейността.
5. Диагностични и лечебни дейности.
6. Критерии за оценка за качество на извършваната дейност.
I. Характеристика на специалността
1. Медицинската специалност „Ортопедия и
травматология“ е специалност с преобладаваща
хирургична насоченост, в рамките на която
се осъществява профилактика, диагностика,
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лечение и оценка на трудоспособността при
заболявания и травми на опорно-двигателния
апарат.
2. Специалността „Ортопедия и травматология“ включва и следните специфични дейности,
изискващи допълнителна квалификация: спинална хирургия, тазова хирургия, хирургия на
ръката, пластична хирургия, онкоортопедия,
артроскопска хирургия, ставно ендопротезиране,
детска ортопедия.
3. Специалист ортопед-травматолог е лекар, придобил специалността „Ортопедия и
травматология“.
4. Специалистът ортопед-травматолог осъществява медицинските дейности по своята
специалност.
5. Диагностичната и лечебната дейност по
специалността „Ортопедия и травматология“
се извършва:
а) на местопроизшествието, в медицинско
транспортно средство и център за спешна медицинска помощ;
б) в лечебно заведение за извънболнична
помощ: амбулатория за първична или специализирана медицинска помощ по ортопедия и
травматология, медицински център и диагностично-консултативен център – ортопедичнотравматологичен кабинет;
в) в лечебно заведение за болнична помощ – сектор, отделение, клиника по ортопедия
и травматология.
6. Диагностичната дейност по ортопедия
и травматология се осъществява посредством
методи за:
а) неинвазивна диагностика;
б) инвазивна диагностика;
в) диагностика, извършвана в среда на йонизиращо лъчение.
7. Инвазивната диагностика се извършва
в операционна зала (или манипулационна),
оборудвана с апаратура и инструментариум,
съответстващи на протоколите за извършване
на диагностичната процедура, съгласно т. 14.
8. Диагностиката, налагаща дейност в среда
на йонизиращо лъчение, се извършва в кабинети, отговарящи на санитарно-техническите
изисквания (Правилник № 0-33 за проектиране
и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови
уредби – ДВ, бр. 81 от 1971 г., и Инструкция
№ 1 за техническия надзор върху медицински
рентгенови кабинети и уредби – ДВ, бр. 77
от 1975 г.).
9. Оперативната ортопедо-травматологична дейност се извършва в операционни зали,
разположени в обособена операционна зона на
клиниката или отделението, при спазване на
изискванията по т. 13 и диагностично-лечебните
протоколи.
10. Според своя обем и сложност операциите по ортопедия и травматология са малки,
средни, големи и много големи, както следва:
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11.1. Малки операции
А. Ортопедични:
1. Ексцизия на ганглион
2. Ексцизия на липома
3. Бурса
4. Кюретаж на костна киста
5. Дренаж на абсцес
6. Флегмон
7. Инфекция – друго
8. Раневи дебридман
9. Ревизия на рана под анестезия
10. Вторичен шев
11. Аспирация на става
12. Апликация на хидрокортизон
13. Биопсия – кожна
14. Щракащ палец
15. Теносиновиит
16. Либерация на тарзален тунел
17. Врастнал нокът
18. Аддукторна тенотомия
Б. Травматологични:
1. Манипулация под анестезия
2. Отстраняване на чуждо тяло
3. Дебридман на рана
4. Репозиция на луксация:
• Рамо
• Лакет
• Интерфалангеална
5. Закрита репозиция на извънставни фрактури
6. ОРВФ на тарзометатарзална луксация
7. ОРВФ на метатарзални кости
11.2. Средни операции
A. Ортопедични:
1. Кюретаж и остеопластика
2. Ексцизия на остеохондрома
3. Ексцизия на екзостоза
4. Ексцизионна биопсия
5. Тенолиза
6. Възстановяване на сухожилия
7. Възстановяване на нерв – ранно
8. Възстановяване на нерв – късно
9. Септичен артрит
10. Остеомиелит
11. Теносиновиит
12. Раневи дебирдман и поставяне на антибиотични перли
13. Артротомия
14. Освобождаване на меки тъкани – друго
15. Изглаждане на костни проминенции
16. Секвестректомия
17. Ексцизия на ревматоидни възли
18. Декомпресия на нерв
19. Капсулотомия
20. Тенотомия
21. Теноелонгация
22. Биопсия – мускулна
23. Биопсия – синовиална
24. Биопсия – мекотъканна
25. Синовиектомия
26. Атродеза
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27. Изваждане на метал
28. Отстраняване на фиксация
29. Възстановяване на връзки
30. Ексцизия на латерален край на ключица
31. Възстановяване на акромиоклавикуларна
луксация
32. Артроскопия
33. Освобождаване и/или транспозиция на
лакътния нерв
34. Хирургия на тенисов лакът
35. Ексцизия на лъчевата глава
36. Отстраняване на свободно тяло
37. Остеотомия на радиуса
38. Удължаване на радиуса
39. Остеотомия на улната
40. Удължаване на улната
41. Ексцизия на дисталния край на улната
42. Декомпресия на карпален тунел
43. Декомпресия на улнарен нерв
44. Контрактура на Дюпюитрен
45. Ексцизия на лунатума
46. Корекция на полидактилия
47. Корекция на синдактилия
48. Артроеза – I карпометакарпална става
49. Артродеза интрафалангеална
50. Вземане на костен присадък
51. Артротомия – диагностична
52. Артротомия – оперативна – отстраняване на мениск
53. Артротомия – оперативна – отстраняване на свободно тяло
54. Артротомия – оперативна – друго
55. Остеотомия – проксимална тибиална
56. Остеотомия – дистална феморална
57. Пластика на квадрицепса
58. Супрамалеоларна остеотомия
59. Лигамент – реконструкция глезен
60. Глезенна артродеза
61. Глезенна артроскопия
62. Глезен – отстраняване на свободно тяло
63. Артропластика на преден ходилен отдел
64. Халукс валгус – остеотомия
65. Халукс валгус – хемиартропластика
66. Халукс валгус – друго
67. Халукс валгус – деза
68. Пръсти – интерфалангеална деза
69. Хеми/тотална фалангектомия
70. Корекция на деформация на Маделунг
71. Сухожилен трансфер – горен крайник
72. Освобождаване на контрактура – горен
крайник
73. Мекотъканно – освобождаване на ТБС
74. Феморална остеотомия
75. Артрограма на ТБС
76. Частична ексцизия на физата
77. Ахилоелонгация
78. Тибиалис постериор трансфер
79. Тибиалис антриор трансфер
80. Pes equinovarus
81. Операция на Щайндлер/Плантарна
либерация
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82. Os calcis остеотомия
83. Остеотомия в областта на ходилото
84. Подколянна остеотомия
85. Ревизия след ампутация
Б. Травматологични:
1. Налагане на външен фиксатор
2. Поставяне на черепни тракционни скоби
3. Репозиция на дислокация
4. Открита репозиция и вътрешна фиксация
(ОРВФ) – проксимален хумерус
5. Супракондилна фрактура – мануална
репозиция и закрита фиксация с К игли
6. Супракондилни фрактури – ОРВФ
7. Фрактура на олекранон – ОРВФ
8. ОРБФ на главичка (шийка на радиус)
9. Изолирана фрактура на радиус – ОРВФ
10. Изолирана фрактура на улна – ОРВФ
11. Фрактура на радиус и улна – ОРВФ
12. Фрактура – луксация на Монтеджия
13. Фрактура – луксация на Галеаци
14. Увреда на Есекс – Лопрести
15. Фрактури на дистален радиус – други
16. Фрактури на скафоидна кост – вътрешна
фиксация и/или остеопластика
17. Скафолунатна дисоциация ОПВФ
18. Вътреставна феморална фрактура – закрита репозиция и вътрешна фиксация
19. Вътреставна бедрена фрактура – ОРВФ
20. Проксимален фемур – вътрешна фиксация
21. Проксимален фемур – процедура на Дън
22. Диафизарна фрактура – интрамедуларен
пирон
23. Фрактура на пателата – ОРВФ
24. Фрактура на пателата – частична ексцизия
25. Фрактура на пателата – тотална ексцизия
26. Фрактури на тибиалното плато
27. Тибиална диафиза – интрамедуларен
пирон
28. Тибиална диафиза – заключващ интрамедуларен пирон
29. Тибиална диафиза – плака
30. Фибула – ОРВФ
31. Фрактура – луксация на Дюпюитрен
32. Бималеоларна фрактура – ОРВФ
33. Фрактура на талуса – ОРВФ
11.3. Големи операции:
A. Ортопедични:
1. Иглена биопсия
2. Злокачествен мекотъканен тумор – радикална резекция
3. Разцепен кожен присадък
4. Пълнослоен кожен присадък
5. Кожно ламбо
6. Сухожилен присадък
7. Пластика на нерв
8. Остеопластика
9. Сухожилен трансфер
10. Ексцизия на медиален край на ключица
11. Шийни вертебродези – задни
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12. Ексцизия на диск
13. Нуклеотомия
14. Декомпресия – спинална стеноза
15. Задна вертебродеза in situ
16. Спондилолистеза – корекция и деза
17. Задна вертебродеза с инструментация
18. Сколиоза – задна деза in situ
19. Сколиоза – задна деза с инструментация
20. Хемиартропластика
21. Задна стабилизация
22. Ексцизионна артропластика
23. Артропластика
24. Заместване на лунатум
25. Полицизация
26. Грифозна ръка
27. Заместване на трапецната кост
28. Тотална артропластика на ТБС – циментна
29. Тотална артропластика на ТБС – без
циментна
30. Тотална артропластика на ТБС – хибридна
31. Остеотомия на таза
32. Остеотомия на фемура
33. Артропластика – уникомпартментна
34. Артропластика – би/трикомпартментна
35. Артропластика – друга
36. Артродеза – първична
37. Артродеза – вторична
38. Лигаментарна реконструкция
39. Артропластика – уникомпартментна
40. Артропластика – би/трикомпартментна
41. Лигаментарна реконструкция
42. Глезенна артропластика
43. Остеотомия на хумерус
44. Вродена луксация на ТБС – открита
репозиция
45. Солтер остеотомия
46. Киари остеотомия
47. Тазова остеотомия – друга
48. Псоас трансфер
49. Обтураторна нервектомия
50. Освобождаване/удължаване на задната
бедрена мускулна група
51. Проксимална феморална фокална недостатъчност
52. Pes equinovarus – задно-медиална либерация
53. Талектомия
54. Есцизия на тарзална коалиция
55. Удължаване на крайник
56. Епифизиодеза:
• Скъсяване на крайник
• Предна четвърт
• Горен крайник – друго
• Надколянна
• Трансколянна
Б. Травматологични:
1. Поставяне на хало
2. Репозиция на фрактура луксация
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3. Задна фузия
4. Предна фузия
5. Закрита репозиция на луксация на прешлени
6. Задна стабилизация
7. Хумерус – хемиартропластика
8. Фрактури на дистален хумерус – ОРВФ
9. Вътреставна бедрена фрактура – хемиартропластика
10. Вътреставни феморални фрактури – артропластика
11. Проксимален фемур – трипланова остеотомия
12. Субтрохантерна фрактура – ОРВФ
13. Диафизарна фрактура – заключващ интрамедуларен пирон
14. Диафизарна фрактура – плака
15. Кондилни фрактури
16. Артропластика – уникомпартментна
17. Артропластика – би/трикомпартментна
18. Артропластика – друга
19. Артродеза – първична
20. Артродеза – вторична
21. Лигаментарна реконструкция
22. Пилон фрактура – ОРВФ
23. Фрактура на калканеус – ОРВФ
11.4. Много големи операции:
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A. Ортопедични:
1. Злокачествен тумор – локална резекция
2. Злокачествен тумор – радикална костна
резекция и протезиране
3. Васкуларизиран кожен присадък
4. Шийни вертебродези – предни
5. Декомпресия – тумор
6. Сколиоза – предна епифизиодеза
7. Сколиоза – предна либерация
8. Сколиоза – предна корекция с инструментация
9. Кифоза
10. Тотална ревизионна артропластика на ТБС
11. Ревизионна колянна артропластика
12. Хемипелвектомия
13. Дезартикулация на ТБС
Б. Травматологични:
1. Предна декомпресия и стабилизация
2. Фрактури на таз – ОРВФ
3. Фрактура – луксация на тазобедрена става – ОРВФ на ацетабуларна фрактура
4. Ацетабуларна фруктура – ОРВФ на ацетабуларна фрактура
12. Оперативната дейност се осъществява
при спазване на следните изисквания:

Таблица № 1
Вид на операцията
по обем и
сложност

Показател

1
Малки

Изисквания

2
1.

Екип

операции

3
Оператор, асистент, операционна сестра, санитар.
Операторът може да бъде с призната специалност, но може и да
е специализант по ортопедия или
хирургия, работещ под контрола
на специалист.

2.

Опера-

Стандартно оборудвана опера-

ционна

ционна зала:

зала

•

Операционна маса

•

Операционна лампа

•

Анестезиологична екипировка (наркозен апарат, монитор,
дефибрилатор)

•

Общ хирургически инструментариум

3.

Предопе-

Определена кръвна група, тест

ративни

за алергия.

изследвания и подготовка
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Местно, регионално

ляване
5.

Инстру-

Общ хирургически инструмен-

мента-

тариум. Основни ортопедични

риум и

инструменти (распаториум, дле-

консума-

та, чук, К игли, бормашина, гип-

тиви

сорезачка и др.). Транспортни и
дефинитивни шини, гипсови
бинтове, стерилен превързочен
материал.

6.

Периопе-

По показания – антибиотична

ративни

профилактика с еднократна

меро-

„shooting“ доза широкоспектъ-

приятия

рен антибиотик (цефалоспорин
I – II генерация). Антиагрегантна профилактика.
По показания – антикоагулантна профилактика с
парентерален или перорален антикоагулант
при пациенти с висок тромбемболичен риск.

Средни

1.

Екип

операции

Оператор, 1 или 2 асистенти,
операционна сестра, санитар.
Операторът трябва да бъде с
призната специалност или специализант в напреднала фаза на
обучение, работещ под контрола
на опитен специалист.

2.

Опера-

Стандартно оборудвана орто-

ционна

педично-травматологична

зала

операционна зала:
•

Ортопедична маса

•

Електротермокаутер

•

При операции, изискващи флуороскопски контрол – телевизионна Rц уредба:

•

Специализирана апаратура
по профила на операцията –
артроскоп, очила с увеличение
и др.

3.

Предопе-

Стандартни предоперативни

ративни

изследвания: Hb, Ht, биохимия,

изслед-

урина, кръвна група, тестуване

вания и

при анамнестични данни за алер-

подго-

гия, коагулограма, консултация
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товка

с кардиолог и анестезиолог:

Обезбо-

обща, регионална или провод-

ляване

на анестезия. Анестезията се
осъществява от екип съгласно
медицински стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“.

5.

Инстру-

Стандартен хирургичен и базов

мента-

ортопедичен инструментариум.

риум и

Специализиран инструментари-

консума-

ум и импланти по профила на

тиви

операцията (видове остеосинтези).

6.

Периопе-

Антибиотична профилактика

ративна

с еднократна „shooting“ доза

профи-

широкоспектърен антибиотик

лактика

(цефалоспорин I – II генерация).
Антикоагулантна профилактика
с парентерален или перорален антикоагулант при
пациенти с повишен тромбемболичен риск.

Големи

1.

Екип

операции

Оператор, 2 асистенти, операционна сестра, санитар. Операторът задължително е специалист с квалификация по съответната специфична дейност. Най-малко единият от асистентите е със специалност.

2.

Опера-

Специализирана ортопедично-

ционна

травматологична операционна с

зала

ортопедична маса с аксесоари,
телевизионна Rц уредба, електротермокаутер, високоспециализирана апаратура по профила на операцията: артроскоп с аксесоари,
операционен микроскоп, специализирана силова апаратура (римери
и др.).

3.

Предопе-

Стандартни предоперативни

ративни

изследвания. Разширени и

изслед-

специализирани изследвания по

вания и

показания. Образна диагности-

подго-

ка до ниво компютърна томо-

товка

графия (КАТ). Осигурена изогрупова кръв най-малко 750 ml.

4.

Обезбо-

Обща, епидурална, спинална или

ляване

регионална анестезия. Анесте-
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зията се извършва от екип начело с анестезиолог със специалност и достатъчен професионален опит.
5.

Инстру-

Пълен набор от специализиран

мента-

инструментариум и импланти по

риум и

профила на операцията. Осигу-

консу-

рена комплексност на инстру-

мативи

менталните сетове и наборите
за имплантиране.

6.

Периопе-

Задължителна 24 – 72-часова

ративни

периоперативна антибиотична

меро-

профилактика с II – III генера-

приятия

ция цефалоспорин. Задължителна антикоагулантна профилактика с парентерален или перорален антикоагулант.

Много

1.

Екип

Оператор, 2 – 3 асистенти, 2 опе-

големи

рационни сестри, санитар. Опе-

операции

раторът задължително е лекар
със специалност и напреднала квалификация по съответната специфична
дейност, в областта на която е операцията.
Най-малко единият от асистентите
задължително е със специалност.
Осигурен директен достъп до високо
специализирани консултанти. При показания – интердисциплинарен екип
от специалисти в различни сфери на
хирургията. Водещата операционна
сестра е с опит и квалификация по
профила на операцията.
2.

Опера-

Специализирана ортопедично-

ционна

травматологична операционна с

зала

ортопедична маса с аксесоари,
телевизионна Rц уредба, електротермокаутер, високоспециализирана
апаратура по профила на операцията:
артроскоп с аксесоари, операционен
микроскоп, специализирана силова
апаратура (римери и др.), С рамо – 1 бр.,
операционен микроскоп – 2 бр.

3.

Предопе-

Стандартни предоперативни

ративни

изследвания. Разширени и

изслед-

специализирани изследвания по

вания и

показания. Образна диагности-

подго-

ка до ниво КАТ. Осигурена изо-
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групова кръв 750 ml и повече.

Обезбо-

Обща, спинална или епидурал-

ляване

на анестезия. Анестезията се
води от екип, ръководен от висококвалифициран специалист с опит и
квалификация по профила на интервенцията.

5.

Инстру-

Пълен набор от специализиран

мента-

инструментариум и импланти по

риум и

профила на операцията. Осигу-

консу-

рена комплексност на инстру-

мативи

менталните сетове и наборите
за имплантиране.

6.

Периопе-

Задължителна 24 – 72-часова

ративни

периоперативна антибиотична

меро-

профилактика с II – III генера-

приятия

ция цефалоспорин. Задължителна антикоагулантна профилактика с
парентерален или перорален коагулант.
Задължително следоперативно настаняване
на болния в клиника (отделение) за
интензивно лечение с високо ниво
на мониторинг и реанимационни грижи.

13. Всяка диагностично-лечебна процедура се извършва при спазване на съответния протокол
Таблица № 2
Диагностично-лечебни протоколи
Рентгеново изследване на опорно-двигателния апарат (ОДА)
Цел: Подпомагане диагностиката на патологичните промени в костната система.
Показания: Всички заболявания и травми на костната система.
Условия за осъществяване: Наличие на стационарен рентгенографски кабинет, рентгенов лаборант и специалист рентгенолог.
Подготовка за изследването: Попълване на фиш за рентгенологично изследване с указания за
необходимите проекции и вероятната диагноза. Отразяване във фиша на писменото съгласие на
пациента за провеждане на изследването. Фишът се попълва от специалист ортопед-травматолог.
Извършител на изследването: Рентгенов лаборант и специалист рентгенолог.
Компютърна томография
Цел: Прецизиране диагностиката на заболяванията и травмите на костно-мускулната система.
Показания: Вътреставни фрактури, фрактури на таза и гръбначния стълб, туморни новообразувания, заболявания на гръбначния стълб, остеонекрози и др.
Условия за осъществяване: Наличие на компютър-томограф, рентгенов лаборант и специалист
рентгенолог.
Подготовка за изследването: Попълване на фиш за рентгенологично изследване с указания за
необходимите проекции и вероятната диагноза. Отразяване във фиша на писменото съгласие на
пациента за провеждане на изследването. Фишът се попълва от специалист ортопед-травматолог.
Извършител на изследването: Рентгенов лаборант и специалист рентгенолог.
Ангиографско изследване
Цел: Диагностициране на съдови малформации, травматични съдови промени и др.
Показания: Травматични лезии на съдове, костни тумори, предоперативно планиране при васкуларизирани костни присадъци и др.
Условия за осъществяване: Ангиографски кабинет, снабден с ангиограф, ангиографски катетри,
анестезиологичен апарат, спешен шкаф.
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Подготовка за изследването: Пациентът се тестува за чувствителност към контраста 24 часа преди
изследването. Избръсване на областта, в която ще бъде извършвано ангиографското изследване.
Попълва се фиш от специалиста ортопед-травматолог за ангиографско изследване с указания за
необходимите проекции и вероятна диагноза. Отразяване във фиша или историята на заболяването
на писменото съгласие на пациента за провеждане на изследването.
Специални изисквания: При провеждане на изследването пациентът се придружава от лекар
ортопед-травматолог.
Поведение след изследването: Пациентът се транспортира до клиниката на лежаща количка с
поставена пясъчна торбичка върху мястото на пункцията за 24 часа. Спазва се постелен режим
за същото време. Следи се за циркулаторни нарушения.
Ставна пункция
Видове
Диагностична

Лечебна

Изследване вида на пунктата

Обемно отбременя-

Вкарване на въздух или

ване – евакуация на

контрастна материя

хематом, ексудат.
Промиване с антисептичен разтвор
Апликация на антибиотик

Място за извършване на манипулацията:
Манипулационен сектор на хирургичен кабинет
Екип:
Лекар
Манипулационна медицинска сестра
Условия:
Спазване на строга антисептичност:
в окосмена част – след избръсване
не се пунктира през рани или инфектирани места на кожата
Хирургично почистване на кожата около входната точка –
с мощни антисептични препарати
Използване на стерилни игли и спринцовки за еднократна употреба
Възможни усложнения:
Инфекция
Засягане на съдове и нервни структури
Протоколи за оперативни интервенции
Протокол за директна екстензия
Индикации:

Нестабилни фрактури и противопоказания
за оперативно лечение
Отбременяване на става
Предотвратяване на контрактури
Лечение на контрактури

Условия:
Стерилна обстановка
Подготвен екип:

лекар-оператор (покрива стерилно
оперативното поле и осъществява
операцията)
сестра инструментираща (подготвя
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необходимия инструментариум и
асистира на оператора)
санитар – осигурява условия за
осъществяване на операцията
(придържа крайника в правилна
позиция и доставя необходимия
инструментариум)
Инструментариум:
К игли
Скоби за директна екстензия
Тежести за директна екстензия
Въженце за осъществяване на тракцията
Шина за директна екстензия
Интервенция:
Избръсване на окосмена част от санитар
Не се прониква през рани, инфектирани
места на кожата, места с кожни заболявания
Хирургично почистване на кожния периметър
около входната и изходната точка
Използване на стерилни К игли (за
долен крайник по-дебели)
Предварително инфилтриране на локален
анестетик двустранно – подкожно и
субпериостално
Особености:
След поставяне на металната скоба
задължително последната трябва да
се разтвори максимално, респективно
да се обтегне К иглата
Входни точки за прокарване на иглите
през олекранон – откъм медиално, на
2 – 3 см дистално от върха (пази N.ulnaris)
Кондилна или супракондилна екстензия –
откъм медиално, на нивото на горния
полюс на пателата
През tuberositas tibiae – откъм латерално
на 1 – 1,5 см под върха
Супрамалеоларна – откъм латерално, на около
5 – 6 см над ставата, пред фибулата
През калканеуса – откъм латерално, на
2,5 см под и зад върха на фибулата
Тежест – зависи от целта на екстензията,
вида на травмата (давност, класификация)
и мускулатурата на пациента
При обичайните случаи с фрактура на
долен крайник се използва тежест приблизително 10 % от теглото на болния
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При луксации или фрактури – луксации на
ТБС – значително по-голяма тежест – 10 – 20 кг
(като тежестта се увеличава постепенно)
При фрактури на брахиум тежестта се
преценява индивидуално (тегло, мускулатура,
фрактура)
Протоколи за метална остеосинтеза
Заигляне с киршнерови игли
Индикации:

Перкутанна фиксация на фрактури
Фрактури в детска възраст
Авулзионни фрактури
Фрактури на фаланги, метакарпални и
метатарзални кости
Коригиращи остеотомии

Условия:
Стерилна операционна
Подготвен екип:

лекар-оператор (покрива стерилно
оперативното поле и осъществява
операцията)
лекар-асистент (асистира на оператора)
сестра инструментираща (подготвя необходимия
инструментариум и асистира на оператора)
анестезиологичен екип (обезболява болния и
осигурява условия за протичане на операцията)
рентгенов лаборант (осигурява рентгенов
контрол на репозиция и остеосинтеза в хода
на операцията и окончателни графии)
санитар, осигуряващ условия за осъществяване на операцията (приема болния в предоперационна и го облича, поставя го на
операционната маса, асистира по време
на операцията на операционната сестра,
извежда болния от операционна)

Инструментариум:
К игли
Стерилни хирургични инструменти
Оборудване:
Ортопедична операционна маса
Рентгенов апарат
Механичен или електрически борер
Операционна лампа
Негативоскоп
Интервенция:
Вечерта преди интервенцията болният е
подготвен за интервенцията от дежурната
сестра, оперативното поле е обработено
със стерилна превръзка
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Санитар приема пациента в операционната
и го поставя на опрационната маса
Анестезиологичен екип обезболява пациента
Лекар почиства стерилно оперативното поле,
като санитарят полива с антисептични разтвори
Лекар покрива стерилно оперативното поле
Операторът с помощта на асистент осъществява
закрита репозиция на фрактура под рентгенов
контрол или кръвно, извършвайки хирургически
достъп и репонирайки фрактурата
Операторът фиксира фрагментите с една или
повече К игли с различен диаметър в зависимост от вида на фрактурата
Операторът послойно затваря тъканите при
открита репозиция
Операторът или асистент правят стерилна
превръзка
Анестезиологичният екип извежда пациента
от анестезия
Рентгенов лаборант прави контролни
рентгенографии
Санитар извежда пациента от операционна
Първи асистент записва оперативен протокол
Остеосинтеза чрез телен серклаж
Индикации:
Коси фрактури на тръбести кости
Авулзионни фрактури
Фрактура на патела
Условия:
Стерилна операционна
Подготвен екип:

лекар-оператор (покрива стерилно
оперативното поле и осъществява
операцията)
лекар-асистент (асистира на оператора)
сестра-инструментираща (подготвя необходимия
инструментариум и асистира на оператора)
анестезиологичен екип (обезболява болния и
осигурява условия за протичане на операцията)
рентгенов лаборант (осигурява рентгенов
контрол на репозиция и остеосинтеза в хода
на операцията и окончателни графии)
санитар, осигуряващ условия за осъществяване
на операцията (приема болния в предоперационна
и го облича, поставя го на опрационната маса,
асистира по време на операцията на операционната
сестра, извежда болния от операционна)
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Инструментариум:
К игли
Стерилен хирургичен инструментариум
Оборудване:
Ортопедична операционна маса
Рентгенов апарат
Механичен или електрически борер
Операционна лампа
Електрокоагулатор
Негативоскоп
Интервенция:
Вечерта преди интервенцията болният е подготвен
за интервенцията от дежурната сестра, оперативното поле е обработено стерилно и превързано
Санитар приема пациента в операционна и го поставя на операционната маса
Лекар контролира фиксирането на пациента на
операционната маса
Анестезиологичен екип обезболява пациента
Лекар почиства стерилно оперативното поле,
като санитар полива с антисептични разтвори
Лекар покрива стерилно оперативното поле
Операторът извършва хирургичния достъп до
фрактурата и я репонира
Асистентът/асистентите подпомагат работата
и репозицията на фрактурата от оператора
Операторът фиксира фрагментите с един или
повече серклажа с различен диаметър тел в
зависимост от вида на фрактурата
Операторът послойно затваря тъканите
Операторът или асистент правят стерилна
превръзка
Анестезиологичният екип извежда пациента
от анестезия
Рентгенов лаборант прави контролни рентгенографии
Лекар контролира свалянето на пациента от
операционната маса
Санитар извежда пациента от операционна
Първи асистент записва оперативен протокол
Винтова остеосинтеза
Индикации:
Фиксация на допълнителни фрагменти при
раздробени фрактури
Авулзионни фрактури
Фрактури в детска възраст
Фрактури на фаланги, метакарпални и
метатарзални кости
Перкутанна фиксация на фрактури
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Коригиращи остеотомии
Условия:
Стерилна операционна
Подготвен екип:

лекар-оператор (покрива стерилно
оперативното поле и осъществява
операцията)
лекар-асистент (асистира на оператора)
сестра-инструментираща (подготвя необходимия
инструментариум и асистира на оператора)
анестезиологичен екип (обезболява болния
и осигурява условия за протичане на
операцията)
рентгенов лаборант (осигурява рентгенов
контрол на репозиция и остеосинтеза в хода
на операцията и окончателни графии)
санитар, осигуряващ условия за осъществяване на операцията (приема болния в предоперационна и го облича, поставя го на
операционната маса, асистира по време на
операцията на операционната сестра, извежда
болния от операционна)

Инструментариум:
Кортикални, спонгиозни винтове
Стерилен хирургичен инструментариум
Оборудване:
Ортопедична операционна маса
Рентгенов апарат
Електрически борер
Операционна лампа
Електрокоагулатор
Негативоскоп
Интервенция:
Вечерта преди интервенцията болният е подготвен
за интервенцията от дежурната сестра, оперативното поле е обработено стерилно и превързано
Санитар приема пациента в операционна и го
поставя на операционната маса
Лекар контролира фиксирането на пациента на
операционната маса
Анестезиологичен екип обезболява пациента
Лекар почиства стерилно оперативното поле,
като санитар полива с антисептични разтвори
Лекар покрива стерилно оперативното поле
Операторът извършва хирургичния достъп до
фрактурата и я репонира
Асистентът/асистентите подпомагат работата и
репозицията на фрактурата от оператора
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Операторът фиксира фрагментите с един или
повече винтове с различен диаметър и вид
в зависимост от вида на фрактурата
Операторът послойно затваря тъканите
Операторът или асистент правят стерилна
превръзка
Анестезиологичният екип извежда пациента
от анестезия
Рентгенов лаборант прави контролни
рентгенографии
Лекар контролира свалянето на пациента
от операционната маса
Санитар извежда пациента от операционна
Първи асистент записва оперативен протокол
Остеосинтеза с плака
Индикации:
Нестабилни фрактури
Коригиращи остеотомии
Псевдоартрози
Условия:
Стерилна операционна
Подготвен екип:

лекар-оператор (покрива стерилно
оперативното поле и осъществява
операцията)
лекар-асистент (асистира на оператора)
сестра-инструментираща (подготвя необходимия
инструментариум и асистира на оператора)
анестезиологичен екип (обезболява болния
и осигурява условия за протичане на операцията)
рентгенов лаборант (осигурява рентгенов контрол
на репозиция и остеосинтеза в хода на операцията и окончателни графии)
санитар, осигуряващ условия за осъществяване
на операцията (приема болния в предоперационна
и го облича, поставя го на операционната маса,
асистира по време на операцията на операционната сестра, извежда болния от операционна)

Инструментариум:
Набор плаки, кортикални, спонгиозни винтове
Стерилен хирургичен инструментариум
Оборудване:
Ортопедична операционна маса
Рентгенов апарат
Електрически борер
Активна аспирация
Операционна лампа
Електрокоагулатор

С Т Р. 9 5

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Негативоскоп
Интервенция:
Вечерта преди интервенцията болният е подготвен
за интервенцията от дежурната сестра, оперативното поле е обработено стерилно и превързано
Санитар приема пациента в операционна и го
поставя на операционната маса
Лекар контролира фиксирането на пациента на
операционната маса
Анестезиологичен екип обезболява пациента
Лекар почиства стерилно оперативното поле,
като санитар полива с антисептични разтвори
Лекар покрива стерилно оперативното поле
Операторът извършва хирургичния достъп до
фрактурата и я репонира
Асистентът/асистентите подпомагат работата и
репозицията на фрактурата от оператора
Операторът фиксира фрагментите с винтове и
плака/и с различна големина и вид в
зависимост от фрактурата
Операторът послойно затваря тъканите
Операторът или асистент правят стерилна
превръзка
Анестезиологичният екип извежда пациента от
анестезия
Рентгенов лаборант прави контролни рентгенографии
Лекар контролира свалянето на пациента от
операционната маса
Санитар извежда пациента от операционна
Първи асистент записва оперативен протокол
Интрамедуларна остеосинтеза
Индикации:
Нестабилни фрактури на диафизни кости
Коригиращи остеотомии
Псевдоартрози
Условия:
Стерилна операционна
Подготвен екип:

лекар-оператор (покрива стерилно
оперативното поле и осъществява
операцията)
лекар-асистент (асистира на оператора)
сестра-инструментираща (подготвя необходимия
инструментариум и асистира на оператора)
анестезиологичен екип (обезболява болния
и осигурява условия за протичане на операцията)
рентгенов лаборант (осигурява рентгенов
контрол на репозиция и остеосинтеза в хода
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на операцията и окончателни графии)
санитар, осигуряващ условия за осъществяване
на операцията (приема болния в предоперационна
и го облича, поставя го на операционната маса,
асистира по време на операцията на операционната сестра, извежда болния от операционна)
Инструментариум:
Набор пирони, набор инструменти за имплантация
Стерилен хирургичен инструментариум
Оборудване:
Ортопедична операционна маса
Рентгенов апарат, скопичен рентгенов апарат
Набор инструменти за интрамедуларна синтеза
Операционна лампа
Електрокоагулатор
Негативоскоп
Интервенция:
Вечерта преди интервенцията болният е подготвен
за интервенцията от дежурната сестра, оперативното поле е обработено стерилно и превързано
Санитар приема пациента в операционна и го
поставя на операционната маса
Лекар контролира фиксирането на пациента на
операционната маса
Лекар контролира позиционирането на скопичния
апарат от рентгенов лаборант
Анестезиологичен екип обезболява пациента
Лекар почиства стерилно оперативното поле,
като санитар полива с антисептични разтвори
Лекар покрива стерилно оперативното поле
Операторът извършва хирургичния достъп до
фрактурата и я репонира
Асистентът/асистентите подпомагат работата
и репозицията на фрактурата от оператора
Рентгенов лаборант извършва скопичен контрол
на репозицията
Операторът фиксира фрагментите с винтове и
плака/и с различна големина и вид в зависимост от фрактурата
Операторът послойно затваря тъканите
Операторът или асистент правят стерилна
превръзка
Анестезиологичният екип извежда пациента от
анестезия
Рентгенов лаборант прави контролни рентгенографии
Лекар контролира свалянето на пациента от
операционната маса
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Санитар извежда пациента от операционна
Първи асистент записва оперативен протокол
Външна фиксация
Индикации:
Открити фрактури
Раздробени фрактури
Политравми
Псевдоартрози
Условия:
стерилна операционна
подготвен екип:

лекар-оператор (покрива стерилно
оперативното поле и осъществява
операцията)
лекар-асистент (асистира на оператора)
сестра-инструментираща (подготвя необходимия
инструментариум и асистира на оператора)
анестезиологичен екип (обезболява болния
и осигурява условия за протичане на операцията)
рентгенов лаборант (осигурява рентгенов контрол
на репозиция и остеосинтеза в хода на операцията и окончателни графии)
санитар, осигуряващ условия за осъществяване на
операцията (приема болния в предоперационна и
го облича, поставя го на операционната маса,
асистира по време на операцията на операционната сестра, извежда болния от операционна)

Инструментариум:
Набор външни фиксатори, набор инструменти за
поставяне
Стерилен хирургичен инструментариум
Оборудване:
Ортопедична операционна маса
Рентгенов апарат
Електрически борер
Операционна лампа
Негативоскоп
Интервенция:
Вечерта преди интервенцията болният е подготвен
за интервенцията от дежурната сестра, оперативното поле е обработено стерилно и превързано
Санитар приема пациента в операционна и го
поставя на операционната маса
Анестезиологичен екип обезболява пациента
Лекар почиства стерилно оперативното поле,
като санитар полива с антисептични разтвори
Лекар покрива стерилно оперативното поле
Операторът репонира закрито фрактурата или
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извършва хирургичен достъп и открита репозиция
Асистентът/асистентите подпомагат работата и
репозицията на фрактурата от оператора
Рентгенов лаборант извършва евентуален
скопичен/графичен контрол на репозицията
Операторът фиксира фрагментите К игли или
пирони на външен фиксатор и монтира апарат
за външна фиксация
Операторът евентуално послойно затваря
тъканите
Операторът или асистент правят стерилна
превръзка
Анестезиологичният екип извежда пациента
от анестезия
Рентгенов лаборант прави контролни
рентгенографии
Санитар извежда пациента от операционна
Първи асистент записва оперативен протокол
Ставно ендопротезиране
Индикации:
Раздробени фрактури на бедрена шийка
Garden 3,4 фрактури на бедрена шийка и остеопороза
Аваскуларна некроза на бедрена глава
Псевдоартрози на бедрена шийка
Артроза
Раздробени вътреставни фрактури
Туморни процеси, разрушаващи става
Условия:
Стерилна операционна
Подготвен екип:

лекар-оператор с допълнителна квалификация за ендопротезиране
осъществява операцията
лекари-асистенти (асистират на оператора)
сестра-инструментираща (подготвя необходимия
инструментариум и асистира на оператора)
анестезиологичен екип (обезболява болния
и осигурява условия за протичане на
операцията)
рентгенов лаборант (осигурява рентгенов
контрол на репозиция и остеосинтеза в хода
на операцията и окончателни графии)
санитар, осигуряващ условия за осъществяване
на операцията (приема болния в предоперационна и го облича, поставя го на операционната маса, асистира по време на операцията
на операционната сестра, извежда болния от
операционна)
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Инструментариум:
Набор протези, инструментариум за имплантация
Стерилен хирургичен инструментариум
Оборудване:
Ортопедична операционна маса
Рентгенов апарат
Електрически борер
Активна аспирация
Операционна лампа
Електрокоагулатор
Негативоскоп
Интервенция:
Вечерта преди интервенцията болният е подготвен за интервенцията от дежурната сестра,
оперативното поле е обработено стерилно и
превързано
Санитар приема пациента в операционна и го
поставя на операционната маса
Лекар контролира фиксирането на пациента на
операционната маса
Анестезиологичен екип обезболява пациента
Лекар почиства стерилно оперативното поле,
като санитар полива с антисептични разтвори
Лекар покрива стерилно оперативното поле
Операторът извършва хирургичния достъп и
имплантира ендопротезата
Асистентът/асистентите подпомагат работата
на оператора
Операторът или асистентът затваря оперативната
рана
Операторът или асистент правят стерилна
превръзка
Анестезиологичният екип извежда пациента
от анестезия
Рентгенов лаборант прави контролни рентгенографии
Под лекарски контрол пациентът се сваля от
операционната маса
Санитар извежда пациента от операционна
Първи асистент записва оперативен протокол.

14. Според срока, налагащ необходимостта от лечебна намеса, операциите са спешни, срочни
(с отложена спешност) и планови.
15. Според продължителността на престоя и необходимостта от хоспитализация на пациента се
осъществява амбулаторно лечение и стационарно лечение („дневен стационар“, „нощен стационар“,
„болнично лечение“).
16. Еднодневна хирургия по ортопедия и травматология, като приложение на инвазивни или
оперативни методи в планов порядък, в рамките на един ден, без осигуряване на болнично легло
за хоспитализация за по-продължителен престой в лечебното заведение се извършва при спазване на изискванията на този стандарт, медицинския стандарт „Анестезия и интензивно лечение“
и общите медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
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съдова хирургия, детска хирургия, пластичновъзстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия.
17. В своята ежедневна диагностична и лечебна дейност ортопед-травматологът взаимодейства със специалисти от други медицински
специалности: анестезиолози, хирурзи, рентгенолози, ревматолози, невролози и неврохирурзи,
пластични хирурзи и други. Това взаимодействие се осъществява съгласно Правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред на
лечебното заведение и следва да отговаря на
деонтологичните изисквания за колегиални
взаимоотношения.
18. При смесени екипи в специализирани
„травма-центрове“ травматологът е подчинен
на хирурга – ръководител на екипа, който носи
отговорността за цялостната екипна дейност.
IА. Изисквания за осъществяване на специалността „Ортопедия и травматология“ в
структури от I, II и III ниво на компетентност
в болници за активно лечение:
Структури (клиники/отделения) от I ниво:
Минимален брой лекари и специалисти:
двама лекари със специалност „Ортопедия и
травматология“.
Минимален обем дейност: структурата трябва
да извършва минимум по 380 операции годишно
на всеки 10 легла.
Други условия: на територията на болницата,
в която функционира структурата по ортопедия
и травматология, следва да бъдат разположени
също и клинична лаборатория I ниво и рент
генов апарат.
Структури (клиники/отделения) от II ниво:
Минимален брой лекари и специалисти:
трима лекари, от които двама със специалност
„Ортопедия и травматология“.
Минимален обем дейност: структурата трябва
да извършва минимум по 380 операции годишно
на всеки 10 легла.
Компетентност: структурата следва да извършва оперативни интервенции със среден и
голям обем и сложност.
Други условия: 1) На територията на болницата, в която функционира структурата по
ортопедия и травматология, следва да бъдат
разположени също и клинична лаборатория II
ниво, микробиологична лаборатория и рент
генов апарат за скопия и графия.
2) Структурата следва да разполага с осигурен
достъп (може и по договор) до С рамо, КАТ
или МРТ на територията на населеното място.
Структури (клиники/отделения) от III ниво:
Минимален брой лекари и специалисти:
шестима лекари, от които четирима със специалност „Ортопедия и травматология“.
Минимален брой сертифицирани специалисти: един със свидетелство за артроскопия.
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Минимален обем дейност: структурата трябва
да извършва минимум по 700 операции годишно, от които 150 ендопротези на тазобедрената
или други стави.
Компетентност: структурата следва да извършва хирургично лечение на всички заболявания на опорно-двигателната система,
с комплицирано протичане и при които се
предполагат много голям обем и сложност
високоспециализирани дейности.
Други условия: 1) На територията на болницата, в която функционира структурата по
ортопедия и травматология, следва да бъдат
разположени също и клинична лаборатория
III ниво, включително с възможност за кръвно-газов анализ, хемостазеология и др., микробиологична лаборатория, рентгенов апарат
за скопия и графия, КАТ или МРТ.
2) Структурата следва да разполага с осигурен достъп (може и по договор) до структура
по клинична патология и патоморфологична
лаборатория в рамките на населеното място.
II. Условия и ред за осъществяване на ортопедо-травматологичната дейност в лечебни
заведения за извънболнична и болнична помощ
1. Условия и ред за осъществяване на ортопедо-травматологичната дейност в лечебно
заведение за извънболнична помощ:
1.1. Амбулатория за първична медицинска
помощ.
Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) извършва:
а) първична диагностика на вродени аномалии, дегенеративни и възпалителни ставни
заболявания;
б) спешно лечение на малки повърхностни
наранявания в областта на крайниците;
в) при необходимост насочва пациента към
специалист по ортопедия и травматология.
1.2. Амбулатория за специализирана медицинска помощ, която може да бъде:
– Индивидуална и групова практика по ортопедия и травматология – кабинет на лекар
със специалност „Ортопедия и травматология“;
– Медицински център (МЦ) и Диагностично-консултативен център (ДКЦ) – кабинет на
лекар със специалност „Ортопедия и травматология“.
Специалистът по ортопедия и травматология
извършва:
а) диагностика на ортопедо-травматологичната нозология, провеждане на амбулаторно
лечение с консервативни методи, контролни
прегледи, оценка на трудоспособността, извършване и подмяна на превръзки и гипсови
имобилизации, както и малки хирургически
манипулации (хирургична обработка на екскориации и малки повърхностни рани, единични
шевове, сваляне на конци от оперативни рани,
повърхностни некректомии, ставни пункции
и околоставни и вътреставни инстилации на
медикаменти);
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б) при необходимост пациентът се насочва
към лечебно заведение за болнична помощ
за допълнително диагностично уточняване и
лечение;
в) предоперативна подготовка на пациента по
назначение от приемащото лечебно заведение;
г) оперативна дейност в медицински център
и диагностично-консултативен център с операционен сектор.
1.3. Медико-техническата лаборатория по
ортопедия и травматология изработва:
– ортопедични ортезни и протезни конструкции.
2. Лечебно заведение за болнична помощ:
2.1. Районна болница.
2.1.1. В сектора по травматология към хирургичното отделение се извършва първична
травматологична помощ, обработка на повърхностни рани, операции с малък обем и сложност
от областта на травматологията, имобилизация
на фрактурите и подготовка на пациента, при
необходимост, за транспортиране до отделение/клиника по ортопедия и травматология
на друга болница.
2.1.2. В отделението по ортопедия и травматология освен дейността по т. 2.1.1 се извършват,
съобразно нивото на съответната структура, и:
а) операции със среден обем и сложност в
областта на травматологията;
б) операции с малък обем и сложност в
областта на ортопедията.
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2.2. Областна и междуобластна болница. В
отделението по ортопедия и травматология освен дейността по т. 2.1 се извършват, съобразно
нивото на съответната структура, и:
а) операции с голям обем и сложност в
областта на травматологията;
б) операции със среден и голям обем и
сложност в областта на ортопедията.
2.3. Университетска и национална болница.
В клиниката по ортопедия и травматология
освен дейностите по т. 2.1 и 2.2 се извършват,
съобразно нивото на съответната структура, и:
а) операции с много голям обем и сложност
в областта на травматологията;
б) операции с голям и много голям обем и
сложност в областта на ортопедията.
2.4. В профилираните клиники (отделения)
на Университетска специализирана болница
по ортопедия и травматология се извършват
големи и много големи операции, съобразно
нивото на съответната структура.
2.5. Дейността на сектора, отделението и
клиниката по ортопедия и травматология, включително профилирана, се извършва съгласно
раздел I, т. 14.
2.6. Цялостната дейност и ред на работа в
сектора, отделението и клиниката по ортопедия
и травматология, включително профилирана,
се определят от правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на съответното
лечебно заведение за болнична помощ.

2.7. Минимални изисквания за извършване на оперативна дейност в лечебно заведение за
болнична помощ:
Таблица № 3
Лечебно

Малки

Средни

Големи

Много големи

заведение

операции

операции

операции

операции

за болнична

орто-

трав-

орто-

трав-

орто-

трав-

орто-

трав-

помощ

педия

мато-

педия

мато-

педия

мато-

педия

мато-

логия
Сектор по

логия

логия

логия

0

X

0

0

0

0

0

0

X

X

0

X

0

0

0

0

травматология към хирургично
отделение
на районна
болница
Отделение
по ортопедия и травматология
към районна
болница
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X

X

X

X

0

X

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

по ортопедия и травматология
към областна и междуобластна
болница
Клиника по
ортопедия и
травматология към университетска
болница

2.8. В секторите и отделенията може да се
извършва и по-голям обем оперативна дейност,
ако са спазени изискванията за това съгласно
раздел I, т. 13.
III. Изисквания за ортопедично-травматологична дейност в амбулатория за специализирана
медицинска помощ
1. База и оборудване на ортопедично-травматологичен кабинет:
1.1. Ортопедично-травматологичният кабинет (минимална площ – 12 кв. м) има два
функционално свързани работни сектора: за
прегледи и за манипулации.
1.2. Самостоятелно разположеният кабинет
има освен това: чакалня, санитарен възел и
допълнителни помещения – стерилизационна,
регистратура, апаратни, складове, сервизни
помещения.
1.3. Хигиенни и инсталационни изисквания:
а) минималната светла височина на помещенията при самостоятелно разположен
ортопедичен кабинет е 2,20 м, а в рамките
на медицински и диагностично-консултативен
център – 2,50 м;
б) стените на манипулационния сектор,
стерилизационната, санитарния възел, както и
зоните за санитарните прибори се изпълняват
с покрития, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция (гладък фаянс, теракота и др.)
на височина 1,80 м от готов под;
в) стените на кабинетите, на помещенията
за краткосрочно лечение и наблюдение, на
регистратурата и чакалнята и на коридорите се
изпълняват с латексова боя и с други покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
не се допускат релефни мазилки;
г) подовите настилки в кабинетите, манипулационната, стерилизационната и санитарните
възли трябва да са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция; в
тези помещения не се допускат подови настилки

на текстилна основа; в останалите помещения
подовите настилки трябва да са топли, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
д) осветлението в различните видове помещения трябва да отговаря на изискванията
на БДС 1786-84 „Осветление. Естествено и
изкуствено“; допускат се без естествено осветление следните помещения: санитарен възел,
апаратни, складове, сервизни помещения и
други неработни помещения;
е) в помещенията, за които не е осигурено
естествено проветряване, се предвижда механична вентилация или климатизация;
ж) всеки кабинет, манипулационна и санитарен възел се оборудват с мивка с течаща топла
и студена вода, отговаряща на изискванията на
вода за пиене;
з) помещенията се обзавеждат с мебели и
съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция;
и) задължително се осигуряват складови
помещения или обособено място за разделно
съхранение на чистите и използвани постелъчен
инвентар и работно облекло, вкл. обвивки на
инвентара, както и за съхранение на съдовете
и препаратите за почистване и дезинфекция
на помещенията;
й) при оборудване с рентгенова апаратура
помещението следва да отговаря на изискванията по т. 10;
к) инсталационни изисквания: отоплителните, вентилационните, климатичните, водопроводните и канализационните инсталации,
електрозахранването и електрическите уредби
трябва да отговарят на съответните нормативни
технически изисквания.
1.4. Допълнителни дейности:
а) могат да се сключват договори с друго
лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал;
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б) изпирането на постелъчния материал
и работното облекло се извършва в перални,
предназначени за целта;
в) при работа в хирургична практика се
спазват Указания № 28/2.IX.1998 г. на Министерството на здравеопазването за начини и
средства за дезинфекция в здравните заведения
(Сл. бюлетин на МЗ, бр. 1/1999 г.), Заповед
№ РД-09-300/2.VII.1999 г. за хигиенни норми и
изисквания при провеждане на стерилизация в
медицинската практика (Сл. бюлетин на МЗ,
бр. 7/1999 г.);
г) събирането и временното съхранение на
битовите отпадъци и опасните отпадъци от
медицинската дейност се извършва разделно,
на определени за целта места; отпадъците от
медицинската дейност задължително се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни
средства, разрешени от МЗ, и се опаковат по
начин, който не допуска контакт с тях; опасните
отпадъци от медицинската дейност се предават
на лицензирани фирми за последващо третиране.
1.5. Оборудване на ортопедично-травматологичен кабинет:
а) медицинска кушетка – 1 бр.
б) апарат за артериално налягане със стандартен маншет и широк маншет – 1 бр.
в) стетоскоп – 1 бр.
г) медицински термометър – 1 бр.
д) подвижна инструментална маса – 1 бр.
е) стойка за инфузия – 1 бр.
ж) спешен шкаф – 1 бр.
з) лекарска чанта за медикаменти, инструменти и консумативи за домашни посещения – 1 бр.
и) саморазгъващ се балон – 1 бр.
й) бутилка с кислород с редуцир вентил – 1
бр.
к) маска за кислород – 1 бр.
л) аспиратор – 1 бр.
м) назогастрална сонда – 1 бр.
н) стомашна сонда – 1 бр.
о) въздуховод (Godell) – 1 бр.
п) усторазтворител – 1 бр.
р) крамерови шини – 1 бр.
с) сух стерилизатор – 1 бр.
т) негативоскоп – 1 бр.
1.5.1. Обурудване за високоспециализирани
дейности:
а) ехограф с трансдюсер за ултразвуково
изследване на стави;
б) остеодинзитометър;
в) игли за ставна пункция различни видове – 5 бр.
1.5.2. Специалистите по ортопедия и травматология в ДКЦ, МЦ и групова практика може
да използват общо оборудване, както следва:
електрокардиограф и ехографски апарат; АМБУ,
ендотрахеална тръба, ларингоскоп, кислородна
бутилка, плочки за изследване на кръвни групи
и тестсеруми за изследване на кръвни групи
от системата АВО и спешен шкаф.
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1.6. Инструментариум:
а) хирургичен ножодържач – 3 бр.
б) скалпели с различни остриета – 10 бр.
в) пинцета анатомична – 2 бр.
г) пинцета хирургична – 2 бр.
д) ножица права островърха, средна – 2 бр.
е) ножица права островърха, малка – 2 бр.
ж) кръвоспиращи щипки, средни и малки – 4 бр.
з) стелиета – 3 бр.
и) екартьори тип „Воробьов“ – 4 бр.
й) екартьори двузъби – 2 бр.
к) корнцанг – 3 бр.
л) иглодържател – 2 бр.
м) шивашка ножица за марли – 1 бр.
н) емайлирани тави за инструменти и превързочен материал – 3 бр.
о) бъбрековидни легенчета – 2 бр.
п) метални тави за стерилизация – 2 бр.
р) стерилизационен барабан, голям – 1 бр.
с) стерилизационен барабан, среден (по
1 септичен и 1 асептичен) – 2 бр.
т) стерилизационен барабан, малък (по
1 септичен и 1 асептичен) – 2 бр.
у) инструмент за сваляне на гипс (гипсорезачка) – 1 бр.
ф) инструмент за сваляне на гипс тип крокодил – 1 бр.
1.7. Консумативи:
а) памук – 1 кг
б) марля – 10 м
в) бинтове, малки, средни и големи, по 20 бр.
г) левкопласт, обикновен 5 бр.
д) левкопласт, антиалергичен 5 бр.
е) спринцовки, 5 мл – 30 бр.
ж) спринцовки, 10 мл – 30 бр.
з) спринцовки, 20 мл – 20 бр.
и) игли за спринцовки, мускулни и венозни,
по 100 бр.
й) игли със синтетични конци, различни
размери – 100 бр.
к) хирургични компреси с прорез 10 бр.
л) микулич кърпи 10 бр.
м) тампони за бактериологично изследване
10 бр., 2-88
н) гипсовъчни бинтове, различни размери – 50 бр.
о) абокат, различни размери – 10 бр.
п) системи за инфузионни разтвори – 10 бр.
р) есмарх – 2 бр.
с) антибиотичен унгвент – 2 бр.
т) йодасепт – 200 мл
у) спирт 70 градуса – 1 литър
ф) йодбензин – 1 литър
1.8. Медицински документи:
а) амбулаторен лист – бл. МЗ – НЗОК № 1
б) медицинско направление – бл.
МЗ – НЗОК № 3
в) направление за медико-диагностична
дейност – бл. МЗ – НЗОК № 4
г) талон за ЛКК – бл. МЗ – НЗОК № 6
д) рецептурна бланка – бл. МЗ – НЗОК № 5
е) рецепти за упойващи средства с номерация
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ж) направление за хоспитализация образец
МЗ 119
з) книга за издаване на болнични листове
за временна неработоспособност
и) бързо известие за заболяване (отравяне)
и за заразно болен
й) бързо известие за задължително съобщение на злокачествено заболяване
к) медицинска бележка
л) журнал за диспансеризация
м) съобщение за настъпила смърт
н) картони за диспансеризация
о) касова бележка за директно заплащане
п) печат
2. Квалификационни изисквания:
2.1. Ортопедично-травматологичният кабинет се ръководи от специалист ортопед-травматолог.
2.2. Неговата квалификация отговаря на
държавните изисквания за придобиване на
специалността и изискванията за допълнителна
и продължителна квалификация.
2.3. Под негов контрол в кабинета могат да
работят като участници в екип и други специалисти: ортопед-травматолози, специализанти
по клиничната специалност „Ортопедия и
травматология“ и лекари от друга специалност.
2.4. Медицинска сестра работи в помощ и
под ръководството на специалиста ортопедтравматолог.
2.5. В по-големите „травма центрове“ към
ортопедично-травматологичния кабинет работи
и санитар-гипсовач.
3. Дейност на ортопед-травматолога
3.1. Диагностична и лечебна дейност:
3.1.1. За изпълнението на тази дейност специалистът поставя диагноза на заболяванията
посредством необходимите диагностични и
лечебни методи:
– снемане на подробна анамнеза;
– физикално изследване и оглед на пациента;
– специфични палпаторни техники по топографски области;
– временна и трайна хемостаза;
– локално обезболяване;
– пунктиране, сондиране и катетеризиране;
– вземане, съхраняване и организиране
транспорта на материали за биопсично и цитологично изследване;
– правилно интерпретиране на специализираните апаратни, инструментални и лабораторни
методи на изследване: образни – със и без
контраст, фиброендоскопски, радиоизотопни,
хормонални и на туморни маркери, морфологични, клинично-лабораторни, патофизиологични.
3.1.2. Извършва специализирани общохирургични манипулации и изследвания в амбулаторни и домашни условия:
– пункция на естествени и патологично
преформирани кухини;
– лечение на хронични и трудно зарастващи
(проблемни) рани;
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– декубитални рани;
– съдови рани по крайниците при венозна
и артериална недостатъчност;
– диабетно стъпало;
– следоперативно усложнени рани;
– рани от термични, химични и лъчеви
травми;
– инцизия;
– ексцизия;
– дрениране;
– некректомия;
– катетеризация на пикочен мехур;
– трахео- и кониотомия по витални индикации;
– венесекция;
– ендоартериални апликации;
– имобилизации.
3.1.3. Ортопед-травматологът осъществява
своята дейност въз основа на методиката, същността, диагностичните възможности и интерпретира резултатите от клиничните, параклиничните кръвни и биохимични, микробиологични,
вирусологични, микологични, имунологични,
цитологични, хистопатологични, рентгенови,
функционални, биопсични и хемостазиологични
изследвания в диагностиката на ортопедичните
и травматологичните заболявания.
3.1.4. Изгражда терапевтичен подход за
етиологично и симптоматично лечение на
ортопедичните и травматологичните болести
и придружаващите заболявания при всеки
конкретен пациент.
3.1.5. Познава критериите за хоспитализация
на пациенти с ортопедични и травматологични
заболявания и при необходимост ги насочва
своевременно към лечебните заведения за
болнична помощ с оглед допълнително диагностично уточняване и лечение.
3.1.6. Познава показанията и противопоказанията за хирургично лечение на пациентите,
извършва първоначален клиничен преглед за
оценка на оперативния риск (КПООР) и ги
подготвя за оперативна интервенция.
3.1.7. При необходимост насочва пациента
и към друг специалист за предоперативна
консултация.
3.1.8. Проследява оперирани болни в късния
постоперативен период (след 30-ия ден), като
извършва профилактика, откриване и лечение
на евентуални усложнения.
3.1.9. Извършва тестуване за алергия към
лекарствени средства.
3.1.10. Определя кръвна група.
3.1.11. Притежава знания и умения за овладяване на спешните състояния.
3.1.12. При необходимост извършва:
– инжекции – подкожна, мускулна и венозна;
– интрадермални, скарификационни и конюнктивални тестове;
– парентерални инфузии;
– кардио-пулмонална ресусцитация (по витални индикации);
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– ЕКГ – ориентировъчно разчитане;
– отстраняване на хирургичен шевен материал;
– превръзка на рана;
– прилагане на тетаничен анатоксин;
– локална анестезия: инфилтрационна;
– изписва необходимите за лечението лекарствени средства.
3.1.13. Извършва следните видове прегледи:
– първичен преглед с описание на анамнеза,
общ и локален статус;
– вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем;
– първичен преглед в домашни условия;
– вторичен преглед в домашни условия;
– консултация с друг специалист в домашни
условия;
– консултация с друг специалист в амбулаторни условия;
– експертиза на временна неработоспособност;
– експертиза на трайна неработоспособност;
– експертиза на здравословно състояние.
3.1.14. Познава медицинските и отчетните
формуляри (бланки) и стриктно води медицинската документация.
3.2. Профилактична дейност:
– извършва дейностите по профилактика на
заболяванията на опорно-двигателния апарат.
3.3. Рехабилитационна дейност:
– извършва проследяване, диагностика и
своевременно лечение на очакваните усложнения при пациенти с хронични ортопедични
и травматологични заболявания.
3.4. Специализирана ортопедично-травматологична дейност:
3.4.1. В операционен сектор към медицински
център или диагностично-консултативен център
се извършват следните дейности:
– шев на меки тъкани до ниво фасция;
– инцизия на повърхностен флегмонт;
– промивка на дренаж;
– смяна на дренаж или тампонада;
– сондиране на повърхностни фистули;
– вземане на биопсичен материал от меки
тъкани;
– ексцизия при рани, инфекции и др.;
– инцизия на панарициум и паронихия;
– инцизия на сухожилен панарициум;
– шев на мускули и фасция при травма;
– диагностична и лечебна пункция на повърхн. кисти и абсцеси;
– тестове кожни инконюнктивални за анестетици;
– отстраняване на чуждо тяло от ръка без
инцизия;
– отстраняване на чуждо тяло без инцизия
от горен крайник;
– отстраняване на чуждо тяло от стъпало
без инцизия;
– отстраняване на чуждо тяло без инцизия
от долен крайник;
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– аспирация на бурса;
– напасване на протеза на горна част на
ръка и рамо;
– напасване на протеза на ръка дистално
от китка;
– напасване на протеза над коляно;
– напасване на протеза под коляно;
– заместване или смяна на гипс на горен
крайник;
– заместване или смяна на гипс на долен
крайник;
– инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство;
– отстраняване на нокът и нокътно ложе;
– миотомия;
– бурзотомия;
– отстраняване на хирургически материали.
3.5. Високоспециализирана ортопедичнотравматологична дейност:
3.5.1. Ехографско изследване на стави при
деца и възрастни (изисква се сертификат за
допълнителна квалификация).
3.5.2. Шев на екстензорно сухожилие и сухожилно влагалище.
3.5.3. Ставна пункция (диагностична и терапевтична).
3.5.4. Биопсия на повърхностни новообразувания.
3.5.5. Остеодензометрия (изисква се сертификат за допълнителна квалификация).
3.6. Качеството на ортопедично-травматологичната дейност в лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ се определя
от следните критерии и показатели:
3.6.1. Критерии за качество:
– безопасност;
– удовлетвореност на пациента;
– икономическа и социална ефективност;
– равенство (социална справедливост);
– приемлива цена;
– достъпност и своевременност;
– адекватност;
– крайни резултати от медицинското обслужване (здравен статус).
3.6.2. Критерии за оценка на ортопедичнотравматологичната дейност:
– професионална квалификация и контрол
върху нея;
– ефикасност и ефективност на диагностичната работа;
– ефикасност и ефективност на медикаментозното лечение;
– съотношение между насочени : приети за
хоспитализация;
– ефикасност и ефективност на оперативното лечение;
– грижи за болния;
– контрол на асептиката и антисептиката;
– вътреболнични инфекции, с подчертан
акцент върху нозокомиални раневи инфекции.
3.6.3. Количествените показатели за оценка
на ортопедично-травматологичната дейност:

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

– преминали болни;
– брой извършени манипулации;
– брой гипсови имобилизации;
– брой извършени трудови експертизи;
– брой домашни посещения;
– брой извършени операции в операционни
на ДКЦ или други болнични заведения.
3.7. Периодичен контрол на качеството:
3.7.1. Осъществява се от органите за управление и контрол на лечебното заведение
3.7.2. Резултатите се анализират и обсъждат
на тримесечие.
IV. Изисквания за ортопедично-травматологичната дейност в районна болница:
1. Ортопедично-травматологичен сектор към
хирургично отделение:
1.1. В сектора се извършва дейност съгласно
раздел II, т. 2.1.1 при спазване на диагностично-лечебните протоколи и правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред на
лечебното заведение.
1.2. Изисквания за болнична база и оборудване:
а) болничните стаи отговарят на хигиенните
изисквания 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 медикосоциални грижи (обн., ДВ, бр. 108 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 80 от 2000 г., бр. 61 от 2001 г.
и бр. 99 от 2003 г.);
б) минималната площ за един болен в
самостоятелна стая е 12 м2, а в стая с две и
повече легла – 6,5 м2;
в) подовата настилка, стените и мебелите в
болничните стаи са от материали, позволяващи
ежедневно влажно измиване и дезинфекция
съгласно Указания № 28/2.IX.1998 г. на Министерството на здравеопазването за начини и
средства за дезинфекция в здравните заведения
(Сл. бюлетин на МЗ, бр. 1/1999 г.);
г) медицинското оборудване съответства на
извършваната ортопедично-травматологична
дейност и се почиства и дезинфекцира съгласно
техническата документация от производителя;
д) секторът разполага със собствени манипулационна и гипсовъчна;
е) лекарският кабинет, сестринската работна
стая, превързочната за асептични и за септични
превръзки и останалите сервизни помещения
са общи с хирургичното отделение;
ж) операционната зала е самостоятелна в
рамките на формиран общ операционен блок
с другите отделения/клиники с оперативна
дейност и отговаря на архитектурните и хигиенните изисквания;
з) операционната зала е оборудвана с инструментариум за извършване на малки операции
и манипулации в областта на травматологията.
1.3. Персонал и квалификационни изисквания:
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а) секторът се ръководи от лекар-специалист
по ортопедия и травматология или лекар-специалист по хирургия, който специализира като втора
специалност „Ортопедия и травматология“;
б) лекарският и сестринският персонал
осигуряват комплексни и цялостни грижи за
пациентите по отношение на диагностичните
изследвания, медикаментозно и оперативно
лечение, предоперативни и следоперативни
грижи, диетичен и рехабилитационен режим;
в) оперативната намеса се осъществява от
оперативен екип, който включва: ръководител
на екипа с квалификация съгласно т. 4.1.3,
буква „а“; операционна медицинска сестра;
при необходимост се включва и асистент със
специалност по хирургия или специализант;
санитар-гипсовач;
г) оперативният екип извършва оперативната
намеса в операционна зала, оборудвана съгласно
т. 1.2, буква „ж“ при спазване на изискванията
съгласно раздел I, т. 13;
д) желателно е залата да разполага с рент
генов апарат.
1.4. Изисквания за конкретно извършвана
диагностична или лечебна методика:
а) специфичната ортопедично-травматологична дейност (диагностична и лечебна) се
извършва съгласно този стандарт;
б) при рентгенова диагностика се спазва
медицински стандарт „Образна диагностика“;
в) при подготовка на пациента за манипулации или операция се извършва минимумът
клинично-лабораторни и образни изследвания
съгласно диагностично-лечебните протоколи;
г) манипулациите, които се извършват в
сектора, са:
– ставна пункция/аспирация на ставен излив
с диагностична и лечебна цел, вътреставна
апликация на медикамент;
– вътрекостно въвеждане на Киршнерова
игла в определените за целта места с оглед
поставяне крайника на директна скелетна
екстензия;
– закрити репозиции на извънставни костни
счупвания под анестезия (лъчева кост на типично място, кости на предмишницата, раменна
кост, кости на подбедрицата, метакарпални и
метатарзални кости);
– закрити репозиции под анестезия при луксация на раменна става, на лакътна става, на
тазобедрена става, тазо-метатарзална луксация;
д) извършваните операции са в областта на
травматологията, с малък обем и сложност и
могат да се осъществяват под местно обезболяване или спинална/епидурална анестезия,
както и в амбулаторни условия или при непродължителна по времетраене хоспитализация.
1.5. Секторът отчита и анализира своята
дейност по критерии и показатели съгласно
общите медицински стандарти по хирургия.
2. Ортопедично-травматологично отделение:
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2.1. В ортопедично-травматологично отделение (ОТО) се извършва дейност съгласно
раздел II, т. 2.1.2 при спазване на съответните
диагностично-лечебни протоколи и правилника
за устройството, дейността и вътрешния ред на
лечебното заведение.
2.2. Освен базата по т. 1.2 отделението разполага и с отделен лекарски кабинет, сестринска
работна стая, превързочни за асептични и за
септични превръзки и сервизни помещения.
2.3. Операционни зали:
а) всяко отделение разполага най-малко с
две операционни зали – за асептични и септични операции;
б) операционните зали се разполагат в
изолирана, но удобна за комуникации зона на
отделението;
в) местоположението на залата да позволява
лесно транспортиране към стая за интензивно
лечение или към болничната стая в стационара;
г) една операционна зала се разкрива с разчет
за около 400 хирургически операции годишно;
д) операционната зала разполага с пространствени, санитарно-хигиенни условия, оборудване, инструментариум и консумативи за
извършване на операциите по т. 2.1.2.
2.4. Операционната зона включва:
а) операционните зали;
б) помещение за подготовка на хирургическия екип, оборудвано с 2 – 4 мивки с течаща
вода (топла и студена) и кранове, задвижвани с
лакет или фотоклетка, шапки, маски, огледала;
в) желателно е да има и помещение за
предоперативна подготовка с инсталация за
кислород, аспирация, консумативи за подготовка на болни (тръби за интубация, сонди,
катетри и др.);
г) желателно е да има и помещение за
следоперативно събуждане с мобилни болнични легла, монитори за контрол на жизнените
функции, инсталации за кислород и аспирация;
д) помощни помещения: съблекалня за мъже
и жени, стая за почивка на персонала, складове
за инструменти, консумативи, дезинфектанти,
операционно бельо, помещения за стерилизация.
2.5. Оборудване на операционна зала:
а) операционна маса, ортопедична с екстензия;
б) операционна лампа и аварийно резервно
осветление;
в) подвижна допълнителна лампа;
г) електрокаутер;
д) желателно е залата да е оборудвана със
система за аспирация – централна и допълнителна вакуумна помпа, излази за кислород,
сгъстен въздух;
е) хирургически инструментариум, специфичен според вида на оперативната намеса
(мекотъканна или костна):
– моторни системи;
– рентген телевизионна установка;
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ж) хирургически консумативи и превързочни
материали;
з) анестезиологичен апарат и консумативи;
и) стерилизацията на инструментариума и
материалите е централна; желателно е да се
разполага и с възможност за локална стерилизация;
й) бактерицидни лампи за операционните
зали и помощните помещения;
к) препоръчително е наличието на климатични системи във всяка операционна зала;
л) използваната апаратура подлежи на контрол за изправност и безопасност.
2.6. Правила за асептика и антисептика в
операционна зала:
а) всяка операционна зала се почиства,
измива и дезинфекцира след всяка операция;
седмично се извършва основно почистване и
дезинфекция;
б) апаратурата в операционните зали се
почиства и дезинфекцира ежедневно;
в) след всяка операция хирургическият
инструментариум се почиства механично и се
измива, след което се стерилизира;
г) в операционната зала се влиза и работи
със специално облекло и обувки;
д) контрол на асептиката и антисептиката
в операционна зала се извършва периодично
от органите за управление и контрол на лечебното заведение и хигиенно-епидемиологична
инспекция (ХЕИ);
е) достъпът до операционната зала е ограничен; право да влизат имат постоянно работещият
персонал, хирургическият и анестезиологичният
екип, болните за операция;
ж) потокът на движение на персонала се
регламентира; напускайки операционната зала,
се минава отново през съблекалнята за подмяна
на операционните дрехи и обувки;
з) движението на болните за операция е от
стаята за подготовка към операционната зала
или от помещението за предоперативна подготовка след интубация – в операционната зала;
след операцията болният се извежда в стая за
събуждане или към интензивния сектор.
2.7. Персонал и квалификационни изисквания:
а) отделението се ръководи от лекар-специалист по ортопедия и травматология;
б) лекарският и сестринският персонал
осигуряват комплексни и цялостни грижи за
пациентите по отношение на диагностичните
изследвания, медикаментозно и оперативно
лечение, предоперативни и следоперативни
грижи, диетичен и рехабилитационен режим;
в) оперативният екип включва: лекар-оператор със специалност по ортопедия и травматология, който е ръководител на екипа; при
необходимост се включва и асистент, който
може да е лекар-хирург или специализиращ
лекар; операционна медицинска сестра; санитар-гипсовач.
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2.8. Организация на работата в отделението:
2.8.1. Прием на болни:
а) приемът на пациенти за лечение се извършва от приемно-консултативен кабинет или
спешни кабинети;
б) приемът на пациенти се осъществява в
планов или спешен порядък;
в) спешно и планово постъпващите пациенти
се подлагат на задължителен санитарно-хигиенен преглед и обработка;
г) приемът на планови пациенти се осъществява според правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на болницата;
д) при приемането на планов пациент
приемащият лекар/екип се запознава с придружаващата документация, снема анамнеза,
осъществява клиничен преглед, назначава необходимите лабораторни и образни изследвания
и консултации, определя работната диагноза и
подготвя документацията за хоспитализация;
е) при постъпването на пациент със спешно
състояние след уточняване на диагнозата приемащият лекар/екип извършва необходимите
спешни дейности, предшестващи хоспитализацията (хемостаза, репозиция, имобилизация,
амбулаторна хирургична обработка и др.); при
необходимост се осъществява консултация с
висококвалифициран специалист ортопед-травматолог или други специалисти;
ж) при показания за спешна ортопедичнотравматологична операция решението се взема
от оторизирано лице (началник приемно отделение, шеф-екип) и аргументирано се отразява
в историята на заболяването; ръководителят на
екипа отговаря за организацията на интервенцията: извършването на необходимите консултации и изследвания, вземането на информирано
съгласие от пациенти в съзнание, формирането
на хирургичен екип и осъществяването на
операцията; след извършването на операцията пациентът се настанява в интензивното
отделение (сектор) или болничния стационар.
2.8.2. Изисквания при извършване на оперативни дейности:
а) в отделението се извършват ортопедични
и травматологични операции в зависимост от
нивото му на компетентност и съгласно раздел
II, т. 2.7;
б) броят на членовете на хирургичния екип
се определя от обема и сложността на осъществяваната оперативна намеса;
в) хирургичният екип извършва една операция от оперативния разрез до зашиване на
раната и сваляне на болния от операционната
маса; смяната на хирург-оператора по време
на оперативната намеса е недопустимо освен
по медицински показания или извънредни
обстоятелства;
г) операторът – ръководител на екипа, носи
цялата отговорност за провежданата операция;
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д) операторът може да бъде сменен от постарши по опит и ранг хирург при възникнали
в хода на операцията проблеми;
е) специализантът по ортопедия и травматология участва като асистент в хирургичния
екип; по преценка на ръководителя на екипа
специализантът може да поеме ролята на
оператор на част от операцията или цялата
операция; това е възможно при задължителна
асистенция и контрол от ръководителя на екипа,
носещ отговорност за операцията.
2.9. Обем на диагностичните възможности
при ортопедично-травматологично болен:
а) клинично-лабораторни изследвания: ДКК,
СУЕ, коагулационен статус, кръвна захар, кръвна
урея, креатинин;
б) микробиологични изследвания;
в) ренгенови изследвания:
Рентгенографии на крайниците
Рентгенографии на раменния пояс и горния
крайник
Рентгенографии на стерноклавикуларната става
Рентгенографии на клавикулата
Рентгенографии на акромиоклавикуларната става
Рентгенографии на скапулата
Рентгенографии на раменната става
Рентгенографии на хумеруса
Рентгенографии на лакетната става
Рентгенографии на антебрахиума
Рентгенографии на гривнената става
Рентгенографии на дланта и пръстите
Рентгенографии на таза и долния крайник
Рентгенографии на таза
Рентгенографии на сакроилиачните стави
Рентгенографии на тазобедрените стави
Рентгенографии на бедрената кост
Рентгенографии на колянната става
Рентгенографии на подбедрицата
Рентгенографии на глезенната става
Рентгенографии на стъпалото и пръстите
Рентгенографии на гръбначния стълб
Рентгенографии на цервикални прешлени
Рентгенографии на торакални прешлени
Рентгенографии на лумбални прешлени
Рентгенографии на сакрума
Рентгенографии на опашните кости
Рентгенографии на черепа

г) електрокардиография (ЕКГ);
д) възможности за спешно биопсично изследване.
2.10. Консултативна помощ:
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а) осигуреност с 24-часова спешна консултативна помощ от кардиолог, анестезиолог,
невролог, педиатър;
б) осигуряване на възможност за консултации по показания с външни консултанти: съдов
хирург, уролог, гръден хирург, неврохирург,
профилиран интернист, гинеколог;
в) при рентгеновата диагностика се спазват
изискванията на медицински стандарт „Образна
диагностика“.
3. Критерии и показатели за качество на
ортопедично-травматологичната дейност:
а) качеството на медицинското обслужване
се определя от следните критерии:
– безопасност;
– удовлетвореност на пациента; икономическа и социална ефективност;
– равенство (социална справедливост); приемлива цена;
– достъпност и своевременност;
– адекватност; крайни резултати на здравното
обслужване (здравен статус);
б) критериите за оценка на хирургическата
помощ са:
– професионална квалификация и контрол
върху нея;
– ефикасност и ефективност на диагностичната работа;
– ефикасност и ефективност на медикаментозното лечение;
– съотношение между насочени : приети за
хоспитализация;
– ефикасност и ефективност на оперативното лечение;
– грижи за болния;
– контрол на асептиката и антисептиката;
– вътреболнични инфекции, с подчертан
акцент върху нозокомиални раневи инфекции;
в) количествените показатели за оценка са:
– преминали болни;
– брой извършени манипулации;
– брой гипсови имобилизации;
– брой извършени трудови експертизи;
– брой домашни посещения;
– брой извършени опрации в операционни
на ДКЦ или други болнични заведения;
– използваемост на легловия фонд;
– оборот на легло;
– среден престой на болния в болницата,
предоперативен и следоперативен;
– % оперирани болни с висок оперативен
риск по ASA;
– процентно разпределение на операциите
по тежест и сложност;
– следоперативни усложнения;
– смъртност: в първите 24 часа; при неоперирани болни; при оперирани болни; причини
за смъртта;
г) периодичният контрол на качеството е
задължителен; извършва се от органите за управление и контрол в лечебното заведение; ре-
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зултатите се анализират и обсъждат с персонала
на отделението на тримесечие; препоръчително
е да има компютризирана документация.
V. Изисквания за ортопедично-травматологичната дейност в областна, междуобластна и
университетска болница:
1. Отделение по ортопедия и травматология:
1.1. В отделението се извършва следната
дейност:
а) диагностично-лечебна дейност в областта
на ортопедията и травматологията съгласно
изискванията на този стандарт и правилника
за устройството, дейността и вътрешния ред
на болницата;
б) експертна дейност;
в) здравноинформационна дейност, превенция и профилактика на травматизма.
1.2. База и оборудване:
1.2.1. Ортопедично-травматологичен кабинет
в консултативно-диагностичния блок: помещенията и оборудването на кабинета отговарят
на изискванията в раздел III.
1.2.2. Болничен стационар: освен изискванията в раздел IV отделението разполага най-малко
с 10 болнични легла; оптималният брой на
леглата в една стая е 2 или 3, като най-малко
7 % от стаите са с едно легло.
1.2.3. Към отделението може да се разкрие
сектор за интензивно лечение. Броят на леглата
в интензивния сектор е не повече от 6 %.
1.2.4. Отделението разполага със следните помещения: превързочни за асептични и
септични превръзки, гипсовъчна, манипулационна, сестринска работна стая, кабинет на
старшата сестра, съблекалня, кухненски офис,
стая за подготовка на болните за операция
или изследвания, помещение за дезинфекция,
складове, коридори.
1.2.5. Препоръчително е кабинетите на
началника на отделението, лекарския персонал, сътрудниците и старшата сестра да са в
обособена административна част, отделно от
болничните стаи.
1.2.6. Отделението е осигурено със:
а) мивки с течаща топла и студена вода във
всички помещения;
б) централно и локално осветление в болничните стаи, манипулационни, превързочни,
лекарски кабинети;
в) резервен енергоизточник;
г) бактерицидни лампи стационарни в манипулационните и превързочни стаи, стационарни
или подвижни в болничните стаи;
д) централно отопление;
е) излазни точки на инсталации за кислород
и аспирация – 100 % за леглата в интензивния
сектор, 10 % от леглата в отделението.
1.2.7. Отделението е оборудвано със:
а) болнични ортопедични легла;
б) болнични шкафове, осветителни тела;
в) хирургически инструментариум и колички
за асептични и септични превръзки;

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

г) ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори,
перфузори, негативоскоп.
1.2.8. Отделението разполага със:
а) вътрешнокомуникативни връзки (телефони) между кабинети, манипулационна,
превързочни, операционни, интензивен сектор,
ОАРИЛ, приемно-спешен и приемно-консултативен кабинет;
б) инсталация за повикване от болничните
стаи (светлинна,звукова, комбинирана).
1.2.9. Болните със септични състояния или
усложнения задължително се изолират в септични стаи, обслужвани от отделен персонал,
отделна количка, инструменти, материали за
превръзки, бельо и ръкавици за еднократна
употреба, отделно сортиране и извозване на
мръсно бельо и отпадъчни материали.
1.3. Операционна зона. Разполага се в изолирана, но удобна за комуникации зона на отделението, която позволява лесно транспортиране от
подготвителната стая към операционната зала,
от последната към стая за възстановяване след
анестезия, към стая за интензивно лечение или
към болнична стая в стационара.
1.3.1. Операционна зона включва:
а) операционните зали;
б) помещение за подготовка на хирургическия екип;
в) помещение за предоперативна подготовка с инсталация за кислород, аспирация,
консумативи за подготовка на болни (тръби
за интубация, сонди, катетри и др.);
г) помещение за следоперативно събуждане с
мобилни болнични легла, монитори за контрол
на жизнените функции, инсталации за кислород
и аспирация;
д) помощни помещения – съблекалня за
мъже и жени, стая за почивка на персонала,
складове за инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, помещения за
стерилизация на инструментариум и материали;
е) желателно е да има компютър за оформяне на документацията;
ж) препоръчително е наличието на възможност за фото- и видеодокументиране на
извършените операции.
1.3.2. В операционната зона се спазват правилата за асептика и антисептика.
1.4. Операционна зала. Отделението разполага най-малко с две операционни зали – за
асептични и септични операции:
а) една операционна зала се разкрива с
разчет за 200 големи и 200 малки хирургически
операции годишно;
б) осигурени са пространствени и санитарнохигиенни условия за извършване на операции
по т. 2.2;
в) осигурено е оборудване, инструментариум
и консумативи съгласно т. I.13 и I.14.
1.4.1. Оборудване на операционна зала:
а) операционна маса ортопедична с екстензия;
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б) операционна лампа и аварийно резервно
осветление;
в) подвижна допълнителна лампа;
г) електрокаутер;
д) система за аспирация – централна и
допълнителна вакуумна помпа, излази за кислород, сгъстен въздух;
е) хирургически инструментариум, специфичен според вида на оперативната намеса
(мекотъканна или костна):
– моторни системи;
– рентген телевизионна установка;
ж) хирургически консумативи и превързочни
материали;
з) анестезиологичен апарат и консумативи;
и) стерилизацията на инструментариума и
материалите е централна;
й) бактерицидни лампи;
к) препоръчително е наличието на климатични системи във всяка операционна зала;
л) използваната апаратура подлежи на контрол за изправност и безопасност.
1.5. Персонал на отделението и квалификационни изисквания:
а) отделението се ръководи от началник – ортопед-травматолог със специалност
„Ортопедия и травматология“;
б) в отделението работят лекари със или
без специалност; съотношението между лекари със специалност и без такава не трябва да
надвишава 50 %: 50 %; броят на лекарите в
отделението се определя според:
– броя на обслужваното население;
– кадровото осигуряване на дежурните лекари (дневен и нощен) с полагащата се почивка
след дежурство;
– осигуряването на тричленен хирургичен
екип за всяка операционна маса ежедневно;
– кадровото осигуряване на приемните кабинети (спешен и консултативен);
в) в отделението работят лекари с разчет – един хирург на 150 големи и средни
операции с двама асистенти;
г) след атестация отделението може да бъде
определено за база за специализация със заповед
на министъра на здравеопазването;
д) медицинската сестра в отделението
наблюдава общото състояние на болния, превързва оперативните рани, следи за жизнените
показатели в пред- и следоперативния период
и сигнализира на лекар при отклонение от
нормата;
е) лекарският и сестринският персонал
полагат грижи за болните по отношение на
диагностика, медикаментозно и оперативно
лечение, предоперативни и следоперативни
грижи, процедури и рехабилитация;
ж) санитарите изпълняват задачи, свързани
с хигиенно-санитарно обслужване на болните,
и технически задачи, възложени от лекар или
медицинска сестра;
з) съотношението лекари/сестри е 1:3.
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1.6. Организация на работата в отделението:
а) приемът на болни се осъществява съгласно раздел IV;
б) диагностичната и лечебната дейност на
отделението се извършват в консултативно-диагностичния и стационарния блок на болницата;
в) при диагностично-лечебната дейност се
прилагат съвременни постижения на медицинската наука, като се спазват изискванията на
този стандарт;
г) дейностите се осъществяват от екипи под
ръководството на началника на отделението и
старшата медицинска сестра;
д) за диагностика и лечение се приемат
лица, при които лечебната цел не може да бъде
постигната от лечебно заведение за извънболнична помощ или районна болница;
е) лечението се осъществява чрез пълно или
частично стациониране (дневен стационар);
частичното стациониране се допуска, когато
не е необходимо диагностичните и лечебните
процедури да се извършват през нощта и при
условие, че състоянието на болния позволява
той да пребивава в домашна обстановка;
ж) лечението се прекратява при:
– волеизлияние на лицето, прието за лечение,
а когато не може да изрази своята воля – от
негов законен представител, освен в предвидените от закона случаи;
– приключване на лечението или когато то
може да продължи в извънболнични условия;
– груби нарушения на задълженията от страна
на лицето, прието за лечение, освен ако то се
намира в състояние, застрашаващо живота му;
з) при прекратяване на болничното лечение
на лицето се издава епикриза, адресирана до
този, който е издал направлението за лечение
в болницата.
1.6.1. При извършване на оперативна намеса
пациентът задължително се изследва за:
а) кръвногрупова принадлежност;
б) пълен набор от клинико-лабораторни
и функционално-диагностични изследвания,
изискуеми за даденото заболяване;
1.6.2. Преди извършване на оперативна
интервенция болният задължително минава на
преданестезиологичен преглед и консултация
съгласно изискванията на медицински стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“, включващи и преценка за свръхчувствителност към
анестетични средства и степен на оперативния
риск по ASA.
1.6.3. При прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна
промяна на съзнанието на пациента, като
упойки и хипнози, се взема предварително съгласие на лицата, върху които ще се прилагат,
а ако са недееспособни – на техните законни
представители или попечители. Изключение
се допуска при необходимост от провеждането
на животоспасяващи медицински процедури.
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1.6.4. Лекарите в отделението са длъжни да
разясняват по подходящ начин на пациента и
на неговите законни представители характера
на заболяването, обема на необходимите диагностични изследвания и лечебни методи с
произтичащите от тях рискове, както и вероятния изход от заболяването:
а) лекарите са длъжни на основата на информацията, поднесена на пациента, да получават
информираното му съгласие за извършването на
медико-диагностичните и лечебните процедури
и манипулации;
б) изпълнителният директор на болницата
съгласувано с комисията по етика издава заповед за случаите, при които ще се иска писмено
съгласие от страна на пациентите или на техните законни представители, извън случаите,
определени със закон или друг нормативен акт.
1.6.5. В отделението не могат да се извършват:
а) лечебни дейности, които не са посочени
в предмета му на дейност;
б) диагностични, лечебни и рехабилитационни методи, средства и процедури, които не
са утвърдени от медицинската наука и противоречат на изискванията в този стандарт;
в) изпитвания на лекарства, апаратура и
методи на лечение, които не отговарят на изискванията на закон или подзаконов нормативен
акт и водят до риск от увреждане здравето на
пациента.
1.6.6. Изписването на пациент се извършва
съгласно раздел III на 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 медикосоциални грижи (обн., ДВ, бр. 108 от 1999 г.;
изм., бр. 80 от 2000 г.; бр. 61 от 2001 г. и бр.
99 от 2003 г.). При установяване на смърт се
спазват изискванията в раздел IV от същата
наредба и Законът за гражданска регистрация
(ДВ, бр. 67 от 1999 г.).
1.6.7. Дейността в операционната зона се
ръководи от началника на отделението:
а) в операционната зона работят най-малко
две операционни сестри; броят им се определя
от следните показатели:
– дневна осигуреност – две операционни
сестри, в рамките на един работен ден, на една
операционна маса;
– при 24-часова спешна помощ – една или
две операционни сестри на маса за подсигуряване на две до три смени;
– препоръчително е осигуряване на операционна сестра „на разположение“ за повикване
при спешен случай;
б) в операционната работи и помощен персонал (санитари), който извършва санитарнохигиенна поддръжка, дезинфекция на операционните зали между две операции, изхвърляне
на отпадъчни материали, сортиране на мръсно
операционно бельо.
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1.7. Оперативните намеси се извършват
от хирургически екип, който включва: оператор – ръководител на екипа, асистент (асистенти) и операционни медицински сестри:
а) операторът – ръководител на екипа, е
хирург със специалност „Ортопедия и травматология“;
б) големината на хирургическия екип се
определя от сложността и обема на операцията
съгласно раздел I, т. 13; при малка по обем и
сложност операция е достатъчен хирург-оператор и операционна сестра; при средни операции
се включват двама асистенти, желателно и трети;
в) към хирургическия екип принадлежи
член на операционния персонал (санитар) с
помощни функции: съдействие при обличане на
операционни дрехи, подаване на допълнително
необходими операционни инструменти, материали, консумативи, разтвори; препоръчително е
операционна сестра да регистрира във формуляр
употребените консумативи за осчетоводяването
им и за икономическите разходи;
г) хирургическият екип извършва операцията с участие на анестезиологичен екип в
оборудвана операционна зала съгласно т. 4.3.5;
д) хирургическият екип извършва една
операция от оперативния разрез до зашиване
на оперативната рана; смяната на хирург-оператор по време на операция е недопустимо,
освен в случаите, когато той не е в състояние
да извърши операцията по независещи от него
причини; присъединяването към екипа на асистент по време на операция е задължително,
ако операцията се окаже по-голяма по обем;
е) операторът може да бъде сменен от постарши хирург, ако по време на операцията
възникнат проблеми, застрашаващи живота
на болния;
ж) функциите на оператор могат да бъдат
поети от друг член на екипа за цялата операция или части от нея, но само с разрешението на оператора – ръководител на екипа, в
негово присъствие или под негова асистенция;
отговорността за изхода на операцията носи
операторът – ръководител на екипа;
з) специализиращият лекар може да работи
като асистент или оператор, на ниво на своята
компетентност, под контрола и указанията на
оператора – ръководител на екипа;
и) операционната сестра подготвя необходимия инструментариум, консумативи, следи за
стерилността на оперативното поле и инструментариума, за чистотата на операционните
зали; освен инструментираща тя може да бъде
и асистираща операционна сестра.
1.8. Диагностични изследвания:
а) клинична и физиологична диагностика:
– ЕКГ;
– ехокардиография;
– функционално изследване на дишането;
б) клинично-лабораторни изследвания:
– ПКК с диференциално броене;
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– СУЕ, пълни биохимични изследвания;
– пълен хемостазеологичен статус;
– клинично-химични изследвания;
– изследване на тиреоидни хормони и ревматологични фактори;
в) експресни микробиологични изследвания,
вкл. за изследване на анаероби;
г) имунологични изследвания;
д) хемотрансфузионни изследвания, вкл. изследване на антитела и директна съвместимост;
е) образна диагностика:
– рентгенографичен апарат с възможности
за извършване на следните изследвания:
Рентгенографии на крайниците
Рентгенографии на раменния пояс и горния
крайник
Рентгенографии на стерноклавикуларната става
Рентгенографии на клавикулата
Рентгенографии на акромиоклавикуларната става
Рентгенографии на скапулата
Рентгенографии на раменната става
Рентгенографии на хумеруса
Рентгенографии на лакетната става
Рентгенографии на антебрахиума
Рентгенографии на гривнената става
Рентгенографии на дланта и пръстите
Рентгенографии на таза и долния крайник
Рентгенографии на таза
Рентгенографии на сакроилиачните стави
Рентгенографии на тазобедрените стави
Рентгенографии на бедрената кост
Рентгенографии на колянната става
Рентгенографии на подбедрицата
Рентгенографии на глезенната става
Рентгенографии на стъпалото и пръстите
Рентгенографии на гръбначния стълб
Рентгенографии на цервикални прешлени
Рентгенографии на торакални прешлени
Рентгенографии на лумбални прешлени
Рентгенографии на сакрума
Рентгенографии на опашните кости
Рентгенографии на черепа

– возим рентгенов апарат със С рамо за
операционната зала;
– ултразвуков апарат с възможност за доплерово изследване;
– компютърен томограф;
– ангиограф с възможност за емболизация;
– сцинтиграфски изследвания;
ж) електрофизиологични изследвания – електромиограф;
з) патоморфологични изследвания с възможност за спешно биопсично изследване (гефрир).
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1.9. Изисквания за консултации и дейности
при лечение на ортопедично-травматологично
болни в отделението:
а) задължителни консултации с кардиолог,
анестезиолог, педиатър;
б) консултации по показания с коремен
хирург, уролог, гръден хирург, неврохирург,
педиатър, профилиран интернист, рентгенолог,
гинеколог, невролог, патоморфолог, химиотерапевт.
1.10. Оперативните намеси и манипулации
се извършват съгласно раздел I, т. 13 и диагностично-лечебните протоколи.
2. Клиника по ортопедия и травматология:
2.1. В клиниката по ортопедия се извършва
следната дейност:
2.1.1. Диагностично-лечебна дейност в целия диапазон на специалността „Ортопедия
и травматология“, включително високоспециализирани, сложни и свръхсложни операции,
манипулации и процедури съгласно изискванията на този стандарт и предвид нивото на
съответната структура.
2.1.2. Консултативно-методична дейност по
ортопедия и травматология в лечебната мрежа.
2.1.3. Обучение на студенти, специализанти
и специалисти.
2.1.4. Научна дейност, включително научноекспериментална.
2.1.5. Здравноинформационна дейност, превенция и профилактика, здравна просвета,
деонтология.
2.2. Изисквания за структура и устройство:
2.2.1. Клиника по ортопедия и травматология
се създава към университетска многопрофилна
или специализирана болница за активно лечение.
2.2.2. Клиниката може да бъде общопрофилна
или профилирана:
а) в общопрофилна клиника се осъществява
висококвалифицирана диагностично-лечебна
дейност в сферата на основната ортопедичнотравматологична патология, а също така и профилирана дейност при наличие на необходимия
за това материално-кадрови ресурс;
б) в профилирана клиника се осъществява
дейност по определена специфична дейност на
ортопедията или травматологията; разкрива се
при условие, че повече от 50 % от дейността є
е в областта на специфичната дейност съгласно
раздел I.
2.2.3. Съгласно правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на болницата
клиничният стационар е непосредствено или
функционално свързан с консултативно-диагностичния блок и стационарния блок на болницата
(операционен блок, клиника по анестезия и
интензивно лечение, клиника по физикална терапия и рехабилитация). Оперативната дейност
се извършва в обособен сектор на операционния блок на болницата или в самостоятелна
операционна зона към клиниката.
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2.2.4. Специализираната извънболнична
дейност на клиниката може да се извършва в
следните кабинети, които извършват дейността
си съгласно раздел III:
а) кабинет по ортопедия и травматология
към консултативно-диагностичния блок на
болницата;
б) кабинет по ортопедия и травматология
към ДКЦ, работещ на територията на болницата
по договорни отношения с нея;
в) спешен травматологичен кабинет в специализиран „травма център“.
2.3. База и оборудване:
2.3.1. Клиничен стационар. Допълнителни
изисквания към т. 1:
а) разкрива се най-малко с 10 и най-много
с 40 болнични легла;
б) болничните стаи са с 1 до 4 легла, оптимално с 2 легла;
в) осигурени са стаи за изолиране на болни
със септични състояния и усложнения, които
се обслужват от отделен персонал;
г) осигурени са помещения за лекции и
семинари, библиотека, видеопрожекции, мултимедия, интернет и e-mail;
д) към клиниката може да се разкрие отделение за интензивно лечение – до 10 % от
общия брой на леглата;
е) в помещението за следоперативно наблюдение и лечение на пациента и в клиниката
по детска ортопедия са инсталирани климатизатори;
ж) в профилирана клиника (травматологична, за спинална хирургия, детска) леглата са
съответно оборудвани с модулни, тракционни
приставки, защитни бариери и други; в клиника
с преобладаващ гериатричен профил или пациенти със залежаване е желателно наличието
на антидекубитални дюшеци;
з) препоръчително е клиниката да притежава подвижен рентгенов апарат за изследване
на лежащо болни (на екстензионно лечение и
други методи);
и) препоръчително е медицинската документация да се обработва и съхранява от медицински регистратор в отделно помещение,
като процесът на обработка на информацията
е компютризиран и свързан в общоболнична
мрежа.
2.3.2. Спешният травматологичен кабинет
към „травма център“ притежава:
а) кабинет за прегледи, разполагащ поне
с две кушетки с паравани и с възможност за
вкарване на допълнителна количка;
б) негативоскоп със секторно усилване на
светлината;
в) манипулационна-превързочна за превръзки и минимални амбулаторни манипулации;
г) пряк достъп до амбулаторна операционна
зала за извършване на малки по обем хирургични обработки и операции;
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д) помещение за репозиции и имобилизации,
обзаведено със:
– гипсовъчна маса;
– репозиционни апарати (Бьолер и др.);
– набор от гипсовъчни инструменти (гипсовъчен нож, гипсорезачка, клещи, телорезачка);
– телевизионна рентгенова уредба;
– анестезиологичен апарат за краткотрайна
наркоза.
2.4. Операционна зала. Допълнителни изисквания за оборудване към т. 1:
а) пълен набор/набори от инструментариум
за конвенционална костна и мекотъканна хирургия: скалпели, игли, иглодържатели, анатомични
и хирургични пинцети, хемостатични и проходни
инструменти, захващащи инструменти, распаториуми, разнообразни костодържатели, длета,
шила, елеватори, зъбчати и меки екартьори,
ножици, клещи, сонди, протектори, бургии, трион на Gilli, ампутационен нож, чукове и други;
б) набори от конвенционални и специализирани импланти за костна хирургия, съобразени с профила на клиниката: остеосинтезни
средства за екстра/интрамедуларна и външна
фиксация, спинални имплантати, ендопротези и
др.; използваните импланти да са регистрирани
и разрешени за употреба в страната;
в) инструментариум за специализирана и
елективна хирургия по профила на клиниката:
инструментации за екстра/интрамедуларна
остеосинтеза, външна фиксация, спинални
инструментации, набори за ендопротезиране,
миниванзивна и ендоскопска хирургия, реплантационна хирургия, педиатрична хирургия
и други;
г) апаратура за извършване на високоспециализирани хирургични дейности по профила на
клиниката: артроскоп, опреционен микроскоп,
агрегати за бориране и римериране и други;
д) електротермокаутери (по един на операционна маса);
е) специализирани операционни маси с
възможност за разполагане на болния по гръб,
корем и странично, с приставки за позициониране на крайниците и тракционни устройства
(за халотракция, тракция на крайниците);
препоръчително е масите да са пропускливи
за рентгенови лъчи;
ж) телевизионна рентгенова уредба с електронно усилване на образа; наличие на двупланов апарат с подвижно С рамо; препоръчително
е наличието на двукомпонентно устройство за
едновременна визуализация в две проекции,
както и фотопринтер с хартиен и електронен
носител на образа;
з) препоръчително е наличието на апарат
за интраоперативна хемореинфузия (cell-saver)
в операционна зала към клиника, извършваща операции с голяма кръвозагуба (тазова и
гръбначна хирургия, ендопротезиране, онкохирургия);
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и) препоръчително е наличието на собствено
депо (или бърз достъп до такова) за консервирана костна тъкан.
2.5. Персонал и квалификационни изисквания. Допълнителни изисквания към т. 1:
2.5.1.Клиниката се ръководи от началник
клиника – хабилитирано лице, специалист
ортопед-травматолог.
2.5.2.Отделение към клиниката (приемно,
спешно и др.) се ръководи от началник-отделение със специалност по ортопедия и травматология:
– началникът на профилирано отделение
към клиниката притежава допълнителна квалификация и опит по съответната специфична
дейност.
2.5.3. Лекарският състав включва лекариординатори с призната специалност „Ортопедия
и травматология“ и лекари без специалност
(специализанти), като съотношението им е
50 %:50 %.
2.5.4. Медицински сестри. Старшата сестра
е с висше образование по здравни грижи с
образователно-квалификационна степен „бакалавър“, организира и ръководи работата на
сестринския персонал и санитарите.
2.5.5. Персоналът на клиниката осъществява
дейността си съгласно длъжностни характеристики, утвърдени от изпълнителния директор
на болницата.
2.6. Организацията на работа в клиниката
се осъществява съгласно т. 1.
2.7. Диагностични дейности:
2.7.1. Клиниката по ортопедия и травматология е оборудвана или има пряк достъп до
специализирана диагностична апаратура за
клинично-лабораторни, образни, имунологични, патоморфологични и други изследвания,
както следва:
а) клинична и физиологична диагностика:
– ЕКГ;
– ехокардиография;
– функционално изследване на дишането;
б) клинично-лабораторна диагностика:
– ПКК с диференциално броене;
– СУЕ;
– пълни биохимични изследвания;
– пълен хемостазеологичен статус;
– експресна микробиологична лаборатория,
вкл. за изследване на анаероби, имунологична
лаборатория;
– хемотрансфузионна лаборатория, вкл. за изследване на антитела и директна съвместимост;
в) препоръчва се:
– вирусологична лаборатория;
– изследване за хламидиална инфекция,
химическа лаборатория;
– лаборатория за туморни маркери;
– изследване на тиреоидни хормони и ревматологични фактори;
г) образна диагностика посредством:
– рентгенографичен апарат с възможност за:

С Т Р.

116

ДЪРЖАВЕН

Рентгенографии на крайниците
Рентгенографии на раменния пояс и горния
крайник
Рентгенографии на стерноклавикуларната става
Рентгенографии на клавикулата
Рентгенографии на акромиоклавикуларната става
Рентгенографии на скапулата
Рентгенографии на раменната става
Рентгенографии на хумеруса
Рентгенографии на лакетната става
Рентгенографии на антебрахиума
Рентгенографии на гривнената става
Рентгенографии на дланта и пръстите
Рентгенографии на таза и долния крайник
Рентгенографии на таза
Рентгенографии на сакроилиачните стави
Рентгенографии на тазобедрените стави
Рентгенографии на бедрената кост
Рентгенографии на колянната става
Рентгенографии на подбедрицата
Рентгенографии на глезенната става
Рентгенографии на стъпалото и пръстите
Рентгенографии на гръбначния стълб
Рентгенографии на цервикални прешлени
Рентгенографии на торакални прешлени
Рентгенографии на лумбални прешлени
Рентгенографии на сакрума
Рентгенографии на опашните кости
Рентгенографии на черепа

– рентгеноскопичен апарат;
– мобилен рентгенов апарат със С рамо за
операционния блок;
– апарат за изследване под напрежение
(Tellux);
– ултразвуков апарат;
– ултразвуков апарат с възможност за доплерово изследване;
– компютърен томограф;
– ангиограф с възможност за ангиографска
емболизация;
д) препоръчват се:
– спирален компютърен томограф с възможност за триизмерна реконструкция на КТ образ;
– ядрено-магнитен томограф;
– сцинтиграфски изследвания;
е) електрофизиологични изследвания – електромиограф, препоръчва се апарат за контрол
на соматосензорни евокирани потенциали;
ж) патоморфологична лаборатория с възможност за гефрир.
2.8. Оперативни намеси:
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2.8.1. Състав на оперативен екип: оператор, 2 – 3 асистенти, 2 операционни сестри,
санитар, като:
а) операторът е лекар със специалност и
допълнителна квалификация по профила на
операцията (ако е специфична дейност);
б) най-малко единият от асистентите е със
специалност;
в) осигурен е директен достъп до високоспециализирани консултанти; при показания – интердисциплинарен екип от специалисти
в различни сфери на хирургията;
г) водещата операционна сестра е с опит
и квалификация по профила на операцията.
2.8.2. Списък на извършваните много големи
операции:
а) ортопедични:
– злокачествен тумор – локална резекция;
– злокачествен тумор – радикална костна
резекция и протезиране;
– васкуларизиран кожен присадък;
– шийни вертебродези – предни;
– декомпресия – тумор;
– сколиоза – предна епифизиодеза;
– сколиоза – предна либерация;
– сколиоза – предна корекция с инструментация;
– кифоза;
– тотална ревизионна артропластика на ТБС;
– ревизионна колянна артропластика;
– хемипелвектомия;
– дезартикулация на ТБС;
б) травматологични:
– предна декомпресия и стабилизация;
– фрактури на таз – ОРВФ;
– фрактура – луксация тазобедрена става – ОРВФ на ацетабуларна фрактура;
– ацетабуларна фруктура – ОРВФ на ацетабуларна фрактура.
2.8.3. Оперативните намеси се осъществяват
съгласно диагностично-лечебните протоколи.
VI. Критерии и показатели за качество на
дейността в клиника/отделение по ортопедия
и травматология
1. Критериите за качеството на медицинското
обслужване са:
– безопасност;
– удовлетвореност на пациента;
– икономическа и социална ефективност;
– равенство (социална справедливост);
– приемлива цена;
– достъпност и своевременност;
– адекватност;
– крайни резултати на здравното обслужване
(здравен статус).
2. Критерии за оценка на хирургическата
дейност:
– професионална квалификация и контрол
върху нея;
– ефикасност и ефективност на диагностичната работа;
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– ефикасност и ефективност на медикаментозното лечение;
– съотношение между насочени : приети за
хоспитализация;
– ефикасност и ефективност на оперативното лечение;
– грижи за болния;
– контрол на асептиката и антисептиката;
– вътреболнични инфекции, с подчертан
акцент върху нозокомиални раневи инфекции.
3. Количествени показатели за оценка:
– преминали болни;
– брой извършени манипулации;
– брой гипсови имобилизации;
– брой извършени трудови експертизи;
– брой домашни посещения;
– брой извършени опрации в операционни
на ДКЦ или други болнични заведения;
– използваемост на легловия фонд;
– оборот на легло;
– среден престой на болния в болницата,
предоперативен и следоперативен;
– % оперирани болни с висок оперативен
риск по ASA;
– процентно разпределение на операциите
по тежест и сложност;
– следоперативни усложнения;
– съвпадение с морфологичната диагноза;
– смъртност: в първите 24 часа; при неоперирани болни; при оперирани болни; причини
за смъртта;
– оказана консултативна помощ на районните
здравни заведения;
– републикански консултации;
– брой експертни решения на ТЕЛК.
4. Периодичен контрол на качеството:
4.1. Осъществява се от органите за контрол
и управление на лечебното заведение.
4.2. Резултатите се анализират и обсъждат
на тримесечие.“
Министър: А.-М. Борисова
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 2009 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени
болести“ (ДВ, бр. 59 от 2009 г.)
§ 1. В заключителните разпоредби се създават § 3 и 4:
„§ 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
разпоредбите на тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.“
§ 2. Приложението към член единствен,
алинея първа се изменя така:
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„Приложение
към член единствен, алинея първа
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“
Въведение
Медицинският стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести“ има за цел да формулира норми,
важащи за лекарите с призната специалност
по „Ушно-носно-гърлени болести“, работещи
в кабинет по „Ушно-носно-гърлени болести“,
отделение или клиника по „Ушно-носно-гърлени
болести“, независимо от обема на извършваната
в тях консервативна и/или оперативна дейност.
Раздел I
Медицинска специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ и изисквания към медицинските
специалисти, които извършват дейности по
тази специалност
1. Дефиниция на специалността: Ушно-носно-гърлени болести е медицинска специалност,
занимаваща се с диагностиката, консервативното и хирургичното лечение на заболяванията
от областта на ушно-носно-гърлените болести.
Медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ се придобива от медицински
специалисти с висше образование „Медицина“
(магистърска образователна степен) съгласно
нормативните актове. Специалността включва:
1.1. Диагностика и прогностика, консервативно и хирургично лечение на ушно-носногърлените заболявания, рехабилитация на слуха
и говора за всеки пациент със заболяване от
областта на ушно-носно-гърлените болести.
1.2. Изследване и определяне на функцията на слуховия и вестибуларния анализатор;
слухопротезиране – специфична дейност за
специалността.
1.3. Медицинска експертиза:
1.3.1. експертиза на работоспособността;
1.3.2. съдебно-медицинска експертиза.
1.4. Консултативна и методична помощ:
1.4.1. пряко или по документи консултиране на клинични случаи по искане на лекуващ
лекар (екип) или консултации на пациент с
ушно-носно-гърлено заболяване в друга клиника
или отделение;
1.4.2. подпомагане организацията на плановите и спешните медицински дейности.
1.5. Реконструктивна и функционална хирургия „ушно-носно-гърлени болести“. Извършва
се на територията на лечебно заведение, осъществяващо дейност по специалността „Ушноносно-гърлени болести“, и води до промяна на
външния естетичен вид на лицето на пациента.
1.6. Дейности в областта на общественото
здравеопазване.
1.7. Научно-преподавателска дейност в областта на ушно-носно-гърлените болести.
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2. Професионална квалификация по ушноносно-гърлени болести и нива на оказваната
медицинска помощ:
2.1. Лечебна дейност на пациенти с ушноносно-гърлени заболявания се оказва от лекари
със следната професионална квалификация:
2.1.1. общопрактикуващ лекар;
2.1.2. лекар, специализиращ „Ушни, носни
и гърлени болести“;
2.1.3. лекар с призната специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“;
2.1.4. лекар с призната специалност по
„Ушно-носно-гърлени болести“ с допълнителна
квалификация;
2.1.5. консултант – лекар със специалност,
различна от „Ушно-носно-гърлени болести“.
2.2. Специализирана медицинска помощ
по ушно-носно-гърлени болести се оказва от:
2.2.1. общопрактикуващият лекар може да
извършва следните дейности по ушно-носногърлени болести:
а) ориентировъчно изследване на слуха с
говор и шепот;
б) ориентировъчна отоскопия;
в) ориентировъчна риноскопия;
г) оглед и палпаторно изследване на горна
и долна челюст; слюнчени жлези и лимфни
възли, устна кухина, език, тонзили, фаринкс;
д) предна тампонада на носа;
е) търсене на рискови фактори за УНГ заболявания и вродени такива;
ж) насочване за консултации със специалист;
з) разпознаване на случаи със спешна УНГ
патология и насочване за консултация със
специалист;
2.2.2. лекар, специализиращ „Ушно-носногърлени болести“, който извършва дейност по
ушно-носно-гърлени болести (диагностичнолечебни процедури) под професионалното
ръководство на лекар с призната специалност
по „Ушно-носно-гърлени болести“ в съответствие с нормативните изисквания и програма
за обучение;
2.2.3. лекар с призната специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“ – който извършва
дейност по „Ушни, носни и гърлени болести“
(диагностично-лечебни процедури) самостоятелно; обемът на дейности зависи от вида на
лечебното заведение;
2.2.4. лекар с призната специалност по
„Ушно-носно-гърлени болести“ с допълнителна
квалификация – който извършва дейности по
ушно-носно-гърлени болести (диагностичнолечебни процедури), самостоятелно, с висока
степен на професионална компетентност.
3. Следдипломната квалификация и продължаващо обучение се осъществяват по ред,
определен с нормативна уредба.
4. Дейности, за които е необходима допълнителна квалификация, които се осъществяват
в обособени области по специалността:
4.1. За дейности:
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4.1.1. аудиология и слухопротезиране;
4.1.2. отоневрология;
4.1.3. пластично-възстановителна хирургия
на глава и шия;
4.1.4. онкологични заболявания;
4.1.5. речева рехабилитация;
4.1.6. бронхоскопия;
4.1.7. езофагоскопия;
4.1.8. ендоскопии.
4.2. Дейности в обособени области на специалността „Ушно-носно-гърлени болести“:
4.2.1. отоневрология – диагноза, консервативно, хирургично лечение; първична и вторична
профилактика;
4.2.2. аудиология; слухопротезиране – диагноза, консервативно, хирургично лечение;
първична и вторична профилактика; медицинска
и социална рехабилитация;
4.2.3. фониатрия – диагноза, консервативно, хирургично лечение; първична и вторична
профилактика; медицинска и социална рехабилитация;
4.2.4. детски ушно-носно-гърлени болести – диагноза, консервативно и оперативно
лечение; първична и вторична профилактика;
4.2.5. онкология в областта на ушно-носногърлените болести – диагноза, консервативно
и оперативно лечение; първична и вторична
профилактика.
4.3. Дейности, определяни като „сложни“:
4.3.1. естетична и функционална хирургия
при ушно-носно-гърлени заболявания (рино
пластика; ауриколопластика);
4.3.2. отохиругия;
4.3.3. ендоскопия на околоносни кухини,
хранопровод, бял дроб;
4.3.4. ендоназална ендоскопска хирургия;
4.3.5. микроларингохирургия;
4.3.6. онкохирургия.
Раздел II
Изисквания към лечебните заведения за упражняване на медицинската специалност „Ушноносно-гърлени болести“: материално-техническа
база, инсталационни съоръжения, организация
на работа, човешки ресурси
5. Лечебни заведения за извършване на
медицинска дейност в областта на ушно-носногърлените болести:
5.1. Лечебни заведения за специализирана
извънболнична медицинска помощ по ушноносно-гърлени болести:
5.1.1. ушно-носно-гърлен кабинет за прегледи
(мин. площ 12 кв. м);
5.1.2. изисквания към устройството на помещенията:
а) минималната височина на помещенията
на ушно-носно-гърлен кабинет е 2,20 м, а в
рамките на медицински, медико-дентален и
диагностично-консултативен център – 2,50 м;
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б) стените на манипулационната, стерилизационната, санитарния възел, както и зоните за
санитарните прибори се изпълняват с покрития,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция (гладък фаянс, теракота и др.); стените на
кабинетите, на помещенията за краткосрочно
лечение и наблюдение, на регистратурата и
чакалнята и на коридорите се изпълняват с
латексова боя и с други покрития, позволяващи
влажно почистване и дезинфекция;
в) подовите настилки в кабинета, манипулационната, стерилизационната и санитарните
възли да са водонепропускливи, позволяващи
влажно почистване и дезинфекция; в тези помещения не се допускат подови настилки на
текстилна основа; в останалите помещения
подовите настилки трябва да са топли, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
г) осветлението в различните видове помещения да отговаря на съответните нормативни
изисквания; допуска се да бъдат без естествено
осветление следните помещения: санитарен
възел, апаратни, складове, сервизни помещения
и други неработни помещения;
д) в помещенията, за които не е осигурено
естествено проветряване, се предвижда механична вентилация или климатизация;
е) всеки кабинет, манипулационна и санитарен възел се оборудват с мивка с течаща топла
и студена вода, отговаряща на изискванията на
вода за пиене;
ж) помещенията се обзавеждат с мебели и
съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция;
з) задължително се осигуряват складови
помещения или обособено място за разделно
съхранение на чистия и използван постелъчен
инвентар и работно облекло, вкл. обвивки на
инвентара, както и за съхранение на съдовете
и препаратите за почистване и дезинфекция
на помещенията;
5.1.3. инсталационни изисквания – ото
плителните, вентилационните, климатичните,
водопроводните и канализационните инсталации, електрозахранването и електрическите
уреди да отговарят на съответните нормативни
изисквания;
5.1.4. изисквания към извършването на
някои дейности:
а) при работа в лечебно заведение за извънболнична помощ, което извършва дейности
по „Ушно-носно-гърлени болести“, се спазват
съответните подзаконови нормативни актове за
начини и средства за дезинфекция в лечебните
заведения и за хигиенни норми и изисквания
при провеждане на стерилизация;
б) битовите отпадъци и опасните отпадъци
от медицинската дейност се събират и временно
съхраняват разделно на определени за целта
места; отпадъците от медицинската дейност
задължително се обеззаразяват с дезинфекционни средства, разрешени от МЗ, и се опако-
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ват по начин, който не допуска контакт с тях;
опасните отпадъци от медицинската дейност
се предават на лицензирани фирми за последващото третиране.
5.2. Отделение/клиника по ушно-носно-гърлени болести в лечебни заведения за болнична
помощ:
5.2.1. помещенията в тях отговарят по размери, разположение, устройство, оборудване
и обзавеждане на строителните, хигиенните и
експлоатационните изисквания;
5.2.2. клиники, отделения по ушно-носногърлени болести имат болнични стаи и болнични легла;
5.2.3. минималната площ за един болен в
самостоятелна стая, в стая с две и повече легла
е съгласно действащата нормативна уредба;
5.2.4. всяка клиника (отделение) по ушноносно-гърлени болести разполага със следните
помещения: стая за изследване, манипулационна, помещения за допълнителна специализирана
апаратура, сестринска работна стая, кабинет
на началник-клиника (отделение), лекарски
кабинети, съблекалня, кухненски офис, санитарни помещения за персонала, помещения
за дезинфекция, складове, коридори, като за
детски ушно-носно-гърлени клиники/отделения
е задължителна стая-изолатор при повече от
20 легла;
5.2.5. цялостната организация и ред за
работа в отделение (клиника) по ушно-носногърлени болести се определя от правилник за
устройството, дейността и вътрешния ред на
съответното лечебно заведение и правилник за
устройството, дейността и вътрешния ред на
съответното отделение/клиника;
5.2.6. всяка стая се оборудва със средства за
дезинфекция на ръцете; подовата настилка, стените и мебелите са от материали, позволяващи
ежедневно влажно измиване и дезинфекция; на
това условие задължително отговарят и стените
в манипулационната, сервизните помещения,
както и разгънатите на територията на отделения (клиниката) диагностични кабинети и
лаборатории;
5.2.7. необходимо е да бъдат осигурени:
а) мивки с течаща студена и топла вода във
всички помещения на отделение/клиника по
ушно-носно-гърлени болести, с изключение на
коридори, складове, съблекални;
б) централно и локално осветление в болничните стаи, манипулационна, превързочни,
лекарски кабинети съгласно нормативните
изисквания;
в) аварийно осветление за структура по
интензивно лечение (съгласно нормативните
изисквания);
г) резервен енергоизточник (локален, общоболничен);
д) централно отопление;
е) излазни точки на инсталации за О2, за
сгъстен въздух и за аспирация;
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5.2.8. мебелите и медицинското оборудване да
отговарят на предмета на дейност на отделение/
клиника по ушно-носно-гърлени болести и да
позволяват влажно почистване и дезинфекция;
5.2.9. отделение/клиника по ушно-носногърлени болести да разполага със средства
за измиване и дезинфекция, а персоналът да
изучава и спазва принципите за асептика и
антисептика;
5.2.10. отделение/клиника по ушно-носногърлени болести разполага задължително със:
а) вътрешнокомуникативни връзки (телефони, пейджъри и др.) между кабинети, манипулационна, операционен блок, отделения
за интензивно лечение, централно отделение
за интензивно лечение на болницата, приемен
кабинет;
б) инсталация за повикване в болничните
стаи (светлинно-информационна, светлинноблокираща, звукова, комбинирана);
в) при оказване на медицинска помощ на
пациенти със спешни състояния е задължително
наличието на система за бързо и едновременно
повикване на необходимия екип;
5.2.11. чрез сигнализиращите системи и постоянното наблюдение от медицинските сестри
да се осигурява бърз контакт между лекар и
хоспитализиран пациент при възникнали спешни състояния;
5.2.12. задължително се изолират болните със
септични състояния и усложнения в септични
стаи, обслужват се по възможност от отделен
персонал, с отделна количка, инструменти и
материали за превръзка, с допълнителни дрехи
(препоръчително за еднократна употреба) на
персонала и ръкавици, с отделно сортиране
и извозване на мръсно бельо и отпадъчни
материали;
5.2.13. еднодневна хирургия може да се изпълнява в клиники/отделения по ушно-носногърлени болести или в обособени хирургични
отделения към лечебни заведения за болнична
помощ или към лечебни заведения за извънболнична помощ, включващи операционна зала и
инструментариум за еднодневни операции, стаи
с легла за неколкочасов престой и наблюдение
на пациентите след анестезия и хирургическа
намеса, стая за персонала, склад, сервизни
помещения; структурата ползва хирургичен и
анестезиологичен персонал от основните хирургични отделения/клиники, както и от общите
обслужващи структури.
5.3. Операционна зона (зали, блок):
5.3.1. ушно-носно-гърлени операции се извършват в обособени територии на лечебните
заведения:
а) към кабинети по ушно-носно-гърлени
болести за извънболнична медицинска дейност
(амбулаторна операционна, превързочна);
б) амбулаторна операционна зала към приемен кабинет на отделение/клиника по ушноносно-гърлени болести;

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

в) обособен операционно отделение със зала
за амбулаторна и/или еднодневна хирургия и
стаи за пред- и следоперативен престой;
г) операционна зона (операционна зала или
зали, операционен блок);
5.3.2. териториално мястото, където се
извършва ушно-носно-гърлена хирургическа
намеса, трябва да позволява безпроблемно
транспортиране от подготвителна стая/зала
към операционна зала, от последната – към
стая/зала за възстановяване от анестезия, към
структура за интензивно лечение или към болнична стая в стационар по ушно-носно-гърлени
болести;
5.3.3. мястото за извършване на ушноносно-гърлена хирургическа намеса трябва
да отговаря на изискванията за оборудване,
хирургически инструментариум, консумативи,
пространствени, комуникационни и хигиенни
условия за безпроблемно извършване на операция с необходимия обем и сложност;
5.3.4. операционната зала се разполага в
изолирана, но удобна за комуникация територия на лечебното заведение; при наличие на
отделение/клиника по ушно-носно-гърлени
болести се препоръчва формирането на отделен
операционен блок, концентриращ персонал и
дейности със специфични изисквания;
5.3.5. всяка клиника (отделение) по ушно-носно-гърлени болести е препоръчително
да разполага най-малко с две операционни
зали – за асептични и септични операции, или
да ползва операционния блок на съответното
лечебно заведение;
5.3.6. операционната зона или блок включва:
а) операционни зали: препоръчително е
всяка зала да има два входа/изхода, водещи
към помещение за предоперативна подготовка
на болния и помещение за подготовка на УНГ
хирургичния екип;
б) помещение за подготовка на хирургичния
екип, оборудвано с мивки с течаща студена и
топла вода с кранове, задвижвани с лакът, крак
или фотоклетка; шапки и маски, огледало;
в) наличието на помещение или обособена
част от него за предоперативна подготовка на
болния (с излази на инсталации за кислород,
за сгъстен въздух и за аспирация); мобилна
лежаща количка; консумативи за подготовка
на болни (сонди, катетри, венозни канюли,
тръби за интубация);
г) помещения за следоперативно наблюдение/събуждане, оборудвано с мобилни болнични легла, монитори за контрол на жизнените
функции, излази на инсталации за кислород,
сгъстен въздух и аспирация;
5.3.7. операционният блок разполага задължително със:
а) комбинирано осветление в операционните зали; локалното осветление се осигурява
от операционна лампа с най-малко 3 бренера,
всеки от които с мощност 100 W;

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

б) аварийно, резервно осветление (чрез бързодействащи – мотор-генератори или светлинен
източник с акумулиращи батерии);
в) бактерицидни лампи за всяка операционна
зала, помещение за предоперативна подготовка
на болния и за подготовка на хирургичния екип,
помещение за наблюдение/събуждане на бол
ните, стая за миене на инструменти и съдове;
г) източници на електричество („шоко“
контакти) – 6 бр. във всяка операционна зала;
д) излази за кислород, за сгъстен въздух, за
двуазотен окис, за аспирация – най-малко по
един за всяка операционна маса, в помещението
за предоперативна подготовка (и за всяко легло
в стаята за наблюдение/събуждане на болния);
е) самостоятелна проточно-смукателна
въздухопреработваща система за проветряване на всяко помещение и за отвеждане извън
сградата на издишваните от болния газове
(задействана със сгъстен въздух с остатъчно
налягане 0,5 МРа); препоръчително е разполагането на климатична инсталация във всяка
операционна зала;
ж) източници за топла и студена вода в
предоперационното помещение на всяка зала
с мивки;
5.3.8. в операционната зона трябва да се
създава система за вътрешни и външни комуникации както между операционните зали, така
и с външни звена за диагностика, консултации,
снабдяване и пр.;
5.3.9. операционният блок ползва централна
стерилизация, но разполага и с допълнителен
стерилизатор или автоклав за малки обеми;
5.3.10. в операционния блок се спазват правилата за асептика и антисептика:
а) всяка операционна зала се почиства,
измива и дезинфектира текущо след всяка
операция, а веднъж седмично се подлага на
щателно почистване и дезинфекция;
б) след извършване на септична операция
операционната зала се подлага на цялостно
почистване, измиване и дезинфекция, като се
прекратява ползването є за нови операции до
завършване на процедурата;
в) апаратурата и техниката в операционните
зали (операционни маси, лампи, електрокаутери, анестезиологичен апарат и количка,
транспортни колички, допълнителна апаратура
за диагностика и операция) се почистват и
дезинфектират ежедневно;
г) в операционния блок персоналът влиза и
работи само със специално облекло и обувки;
д) след всяка операция микрохирургичните
инструменти подлежат на механично почистване
и измиване, което се извършва от операционната медицинска сестра;
е) асептиката и антисептиката се контролират
периодично (РИОКОЗ, вътреболничен контрол);
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ж) на периодичен контрол подлежат: ръцете на хирургичния екип след измиване, а
персоналът на операционния блок – за заразоносителство;
5.3.11. достъпът до операционния блок е
ограничен; право да влизат в него имат: постоянно работещият персонал; членовете на
хирургичния и анестезиологичния екип; специализанти и студенти; повиканите консултанти;
пациентите за операция;
5.3.12. потокът на движение на персонала
и пациентите в съответната структура се регламентира от ръководителя на структурата
на лечебното заведение и се утвърждава от
ръководителя на лечебното заведение;
5.3.13. качеството на лечебната дейност по
„Ушно-носно-гърлени болести“ се гарантира от
спазване на следните изисквания:
а) напускайки операционния блок, персоналът, работещ там, минава отново през съблекалнята за подмяна на операционните дрехи
и обувки (калцуни);
б) посоката на движение на болния е: през
санитарно-пропускателен вход към операционната зала или към помещения за предоперативна
подготовка; след завършване на подготовката
болният се въвежда в операционната зала; след
завършване на операцията се извежда в зала
(стая) за наблюдение/събуждане в рамките на
операционния блок или към отделението за
интензивно лечение.
6. Други изисквания към клиника/отделение
по ушно-носно-гърлени болести за оказване на
хирургична помощ:
6.1. Клиника/отделение по ушно-носногърлени болести от ІІІ ниво на компетентност
трябва да осигурява още:
а) образование и подготовка на специалисти
в областта на ушно-носно-гърлените болести и
съответните профилирани дейности;
б) постоянна научна дейност (клинична и
експериментална) в областта на ушно-носногърлените болести.
6.2. Клиника по ушно-носно-гърлени болести от ІІІ ниво на компетентност се ръководи
от хабилитирано лице и има ясно дефинирани
институционални ресурси. В рамките на тази
клиника (отделение) може да се разкриват
профилирани отделения.
6.3. Клиника/отделение от ІІІ ниво на компетентност трябва да има осигурена възможност да насочи свой пациент, нуждаещ се от
интензивно лечение, към клиника (отделение)
за интензивно лечение на същото лечебно
заведение.
6.4. Клиника по ушно-носно-гърлени болести от ІІІ ниво на компетентност трябва да
има възможности за обучение на студенти и
специализанти – лекционни и семинарни зали,
библиотека, компютри, интернет.
7. Изисквания към персонала в клиника/
отделение по ушно-носно-гърлени болести:
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7.1. Клиника/отделение по ушно-носногърлени болести:
7.1.1. началник на клиника по ушно-носногърлени болести (II ниво на компетентност) е
лекар с призната специалност по „Ушно-носногърлени болести“, хабилитирано лице; отделение
по ушно-носно-гърлени болести (I ниво на компетентност) се ръководи от началник – лекар с
призната специалност по „Ушно-носно-гърлени
болести“; той отговаря за цялостната дейност
на клиниката/отделението;
7.1.2. в клиника/отделение по ушно-носно-гърлени болести работят лекари със и без
придобита специалност;
7.1.3. лекарите и медицинските сестри
осигуряват комплексни и цялостни грижи за
пациентите по отношение на диагностичните
изследвания, медикаментозното и оперативното
лечение, предоперативните и следоперативните
грижи и процедури, диетичния и рехабилитационния режим и процедури;
7.1.4. медицинската сестра в клиника/отделение по ушно-носно-гърлени болести ежедневно
наблюдава общото състояние на болния, притежава компетентност да проследява оперирани
болни и оценява тяхното състояние, да следи
основни параметри в пред- и следоперативния
период (пулсова честота, температура, честота
на дишането, диуреза, специфични показатели),
да регистрира резултатите и сигнализира лекар
при отклонение от нормата;
7.1.5. помощният медицински персонал
(санитари) няма достъп до леглото и храната
на болните; той изпълнява задачи, свързани
с хигиенно обслужване, и технически задачи,
възложени от медицинска сестра или лекар.
7.2. Операционна зала:
7.2.1. Операционната зала се ръководи от
началник-отделение/клиника, който е лекар с
призната специалност по „Ушно-носно-гърлени
болести“. Той носи отговорност за организацията
на работата, реда и дисциплината, спазването
на правилата за асептиката и антисептиката. В
малки отделения с една или две операционни
зали се определя отговорник за операционната
зала на функционален принцип, пряко подчинен
на началника на отделението.
7.2.2. Във всяка операционна зона при необходимост могат да работят поне две операционни
медицински сестри. Броят на необходимите
операционни медицински сестри се определя от:
а) необходима дневна осигуреност от две
операционни медицински сестри на една операционна маса в рамките на един работен ден
(евентуално една операционна медицинска
сестра и един помощник);
б) осигуряване на една до две операционни медицински сестри на операционна маса
в клиника/отделение по ушно-носно-гърлени
болести, осигуряващи 24-часова медицинска
дейност при пациенти със спешна състояния;
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в) осигуряване на операционна медицинска
сестра „на разположение“ за повикване при
спешни състояния.
7.2.3. В операционния блок задължително
работи помощен персонал, който осъществява
почистването, дезинфекцията на операционните зали между две операции, изхвърлянето на
нечисти и отпадъчни материали, сортирането
на мръсно операционно бельо.
7.3. Състав и дейност на хирургичен екип
по ушно-носно-гърлени болести:
7.3.1. Оперативна намеса се осъществява
от хирургичен екип по ушно-носно-гърлени
болести, който включва:
а) ръководител на екипа – оператор (лекар
с призната специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“);
б) асистент или асистенти (лекар с призната
специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“
и/или специализант по „Ушно-носно-гърлени
болести“);
в) операционни медицински сестри.
7.3.2. Броят на членовете на хирургичния
екип се определя от обема и сложността на
осъществяваната оперативна намеса, като за
клиниките/отделенията, в които се осъществява следдипломна квалификация, е възможна
промяна в бройката на членовете на екипа с
необходимата такава за целите на обучението:
а) при малка по обем и сложност операция
е достатъчен екип, включващ лекар с призната
специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“ – оператор и операционна медицинска
сестра;
б) при операция със среден обем и сложност
е желателно включването на един асистент – лекар с призната специалност или специализант
по „Ушно-носно-гърлени болести“; при необходимост е възможно включването и на втори
асистент – лекар с призната специалност или
специализант;
в) при големи и много големи операции е
задължително включването на минимум един
асистент – лекар с призната специалност по
„Ушно-носно-гърлени болести“, като по преценка на ръководителя на хирургичния екип се
включва и втори асистент – лекар с призната
специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“
или специализант по „Ушно-носно-гърлени
болести“; при операции от спешен порядък е
задължително асистиране на лекар с призната
специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“
или специализант.
7.3.3. Хирургичният екип осъществява една
операция от извършването на оперативния
разрез до края на операцията (финалното зашиване на оперативна рана и налагането на
превръзка). Допълването на хирургичния екип
с асистенти по време на операция не е задължително при преминаването є в по-сложен
етап и обем. Смяната на оператора по време
на хирургична намеса е недопустимо, освен по

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

медицински показания или извънредни обстоятелства. Допуска се в клиниките/отделенията
за обучение на лекари смяна на оператора с
обучаващи се лекари в отделни етапи от операцията, но контрола и отговорността за това
поема операторът.
7.3.4. Хирургичният екип извършва оперативна намеса в оборудвана самостоятелна операционна зала в сътрудничество с анестезиологичен
екип, когато е необходимо присъствието му.
7.3.5. Операторът – ръководител на ушноносно-гърления хирургичен екип, носи цялата
отговорност за извършваната операция.
7.3.6. Функциите на „оператор“ могат да
бъдат поети за цялата операция или етапи
от нея от друг член на ушно-носно-гърления
хирургичен екип с по-ниска квалификация с
достатъчно професионален опит, но само с разрешение на оператора – ръководител на екипа,
в негово присъствие и под негово асистиране,
при оценка на сложността на операцията,
конкретната оперативна ситуация и професионалните възможности на втория оператор. При
това носителят на отговорността за изхода от
операцията не се променя.
7.3.7. Операторът може да бъде сменен
от лекар с призната специалност по „Ушноносно-гърлени болести“ с по-висока длъжност
в клиника/отделение по ушно-носно-гърлени
болести, с по-високо научно звание и/или научна степен, както и с по-голям клиничен опит
в случаите, когато той не може да се справи
с възникнали интраоперативни проблеми или
усложнения, застрашаващи успеха на операцията
и живота на пациента.
7.3.8. Лекарят, специализиращ „Ушно-носнигърлени болести“, работи под ръководството на
лекар с призната специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ или на началника на клиника/
отделение по ушно-носно-гърлени болести. Това
ръководство се отнася към изискванията на
ежедневната диагностично-лечебна работа; към
участието в оперативната дейност като член
на операционен екип или оператор в отделен
етап от операцията; към цялостния процес на
теоретична и практическа подготовка по медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени
болести“.
7.3.9. Специализиращият ушно-носно-гърлени болести лекар работи като асистент или
оператор в рамките на своята компетентност
под наблюдението, контрола и непосредствените
напътствия от ръководителя на ушно-носногърления хирургичен екип.
7.3.10. Операционната медицинска сестра
е с опит и квалификация по ушно-носно-гърлени болести. Тя познава хода на операциите,
подготвя и осигурява необходимите хирургични
инструменти, консумативите и медикаментите,
като контролира техния брой и изправност до
края на операцията, следи стриктно за стерилността на оперативното поле и инструмента-
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риума, както и за чистотата в операционната
зала; изпълнява нареждания на ръководителя
на хирургичния екип. Тя е равностоен член на
този екип. Според възложените є задачи тя
може да бъде инструментираща или асистираща.
7.3.11. Операционната медицинска сестра
осигурява качествени грижи в операционната
зала и по време на операцията изпълнява нарежданията на ръководителя на хирургичния
екип. Тя допринася за сигурността на пациента
по време на престоя и третирането му в операционния блок.
8. Организация на работата в клиника/отделение по ушно-носно-гърлени болести.
8.1. Прием на болни:
8.1.1. В индивидуалните и груповите практики
за първична медицинска помощ се осъществява
първичен преглед на пациент с ушно-носногърлено заболяване. Първичният преглед може
да бъде за спешно или планово състояние на
пациента. Извършват се диагностични процедури, включващи анамнеза и подробен клиничен
преглед.
8.1.1.1. При спешни състояния са необходими:
а) спешно извършване на необходими манипулации/процедури;
б) спешно насочване към лечебно заведение
за болнична помощ, разполагащо с отделение/
клиника по ушно-носно-гърлени болести; в
амбулаторната практика се извършва минималният необходим обем от лабораторни и
инструментални изследвания, имащи за задача
да подкрепят диагнозата или да очертаят диференциално-диагностичните търсения.
8.1.1.2. При хронични състояния общопрактикуващият лекар извършва диагностичното
уточняване на заболяването, което включва:
анамнеза, клиничен преглед, необходими
ушно-носно-гърлени изследвания, евентуално
диференцирани лабораторни изследвания, инструментални изследвания. След това пациентът
се насочва за консултация с лекар с призната
специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“
в лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ и/или директно
се насочва към консултативен кабинет по ушно-носно-гърлени болести в лечебно заведение
за болнична помощ.
8.1.2. В лечебни заведения за специализирана
извънболнична медицинска помощ лекарят с
призната специалност по „Ушно-носно-гърлени
болести“ осъществява диагностично уточняване
на заболяването и лечение.
8.1.2.1. При спешни състояния се извършват необходимият лабораторен минимум и
инструментални изследвания, имащи за задача да подкрепят диагнозата или да очертаят
диференциално-диагностичните търсения, след
което при необходимост пациентът се насочва
към отделение/клиника по ушно-носно-гърлени болести на лечебно заведение за болнична
помощ.
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8.1.2.2. При хронични състояния се извършва диагностично уточняване на заболяването,
което включва анамнеза, клиничен преглед,
ушно-носно-гърлени изследвания, диференцирани лабораторни изследвания, инструментални
изследвания. След това пациентът се насочва
за консултация или операция към консултативен кабинет по ушно-носно-гърлени болести в
лечебно заведение за болнична помощ.
8.1.2.3. В кабинет по ушно-носно-гърлени
болести на лечебно заведение за специализирана
извънболнична медицинска помощ, оборудван
с ушно-носно-гърлен инструментариум, операционна маса, операционна лампа, условия за
стерилизация, наличен превързочен материал,
условия за анестезия, могат да се извършват
амбулаторни операции с определен обем и
сложност.
8.1.3. Отделение/клиника по ушно-носногърлени болести разполага с приемно-консултативен кабинет в диагностично-консултативния
блок.
8.1.3.1. Приемният кабинет е оборудван:
медицинска кушетка, стол за лекаря, стол за
пациента, инструменти за ушно-носно-гърлени
прегледи (шпатули, носни и ушни спекулуми
с различни размери, носни и ушни пинцети,
ларингеални огледала с различни размери),
спиртна лампа, отоскоп, балон на Полицер,
челни огледала, камертони (С128 и С2048),
ушна спринцовка, микроскоп за амбулаторни
нужди, апарат за кръвно налягане, стетоскоп,
негативоскоп, ушно-носно-гърлени хирургични инструменти и превързочни материали за
амбулаторни превръзки, катетри, дренажи,
лекарствен шкаф, система за аспирация.
8.1.3.2. При постъпване на болен в спешно състояние лекарят в приемния кабинет е
задължен да приеме медицинските документи
на пациента, да снеме анамнеза, да осъществи
основен клиничен преглед и назначи необходимия обем лабораторни и инструментални
изследвания. При уточнена диагноза или
продължаващи диференциално-диагностични
търсения пациентът се хоспитализира в отделение/клиника по ушно-носно-гърлени болести:
а) за динамично наблюдение – като се предава на дежурния лекар в отделение/клиника
по ушно-носно-гърлени болести или на ръководителя на ушно-носно-гърлен хирургичен екип;
б) за оперативно лечение – като се уведомяват ръководителят на ушно-носно-гърления
хирургичния екип и персоналът на операционния блок;
в) писмено в историята на заболяването
се отразяват назначенията за по-нататъшна
диагностика, лечение, предоперативна подготовка и др.;
г) в спешен порядък се осъществяват консултации с лекари с призната специалност по
анестезиология и интензивно лечение и/или
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вътрешни болести и други специалисти според
спецификата на заболяването или възрастта
на пациента.
8.1.3.3. При постъпване на пациент в планов порядък, съобразено при необходимост с
„Лист на чакащите“, лекарят в приемния кабинет назначава необходимите допълнителни
изследвания и консултации (вътрешни болести,
анестезиология и интензивно лечение, клинична
алергология и други медицински специалности), проверява медицинските документи от
извършените изследвания в извънболничния
етап, подготвя документите за хоспитализация
(история на заболяване, други задължителни
формуляри).
8.1.3.4. Спешно или планово постъпващите
пациенти се подлагат на задължителен санитарно-хигиенен преглед и обработка.
8.1.3.5. В превързочната/манипулационната
на кабинет по ушно-носно-гърлени болести в
специално приспособеното помещение се извършват амбулаторни операции и манипулации
с определен обем и сложност, както следва:
а) парацентеза;
б) екстракция на чуждо тяло от външен
слухов проход без инцизия;
в) пункция на максиларен синус;
г) шев на кожа;
д) екстракция на чуждо тяло от устна кухина
и фаринкс;
е) екстракция на чуждо тяло от носа;
ж) предна носна тампонада;
з) задна носна тампонада.
8.2. Предоперативен период:
8.2.1. Клиничният преглед на пациента с
ушно-носно-гърлено заболяване е специфична
диагностична процедура, която включва:
а) клиничен диагностичен преглед (КДП) – за
изясняване характера на заболяването, локализацията и топика, влиянието или засягането
от основното заболяване на съседни органи и
системи, необходимостта от оперативна намеса
(показания за операция), нейния очакван обем,
избор на оперативен достъп и оперативна техника, прогноза за очаквания резултат и изход;
б) клиничен преглед за оценка на оперативния риск (КПООР) – уточняване общото
състояние на пациента, наличието на придружаващи заболявания, шансовете да понесе
необходимата анестезия и хирургична намеса,
в резултат на което се уточнява оперативният
риск и факторите, които го повишават.
8.2.2. Клиничен диагностичен преглед.
8.2.2.1. Клиничният диагностичен преглед
на пациент с ушно-носно-гърлено заболяване
като първи етап започва в извънболнични
условия. Той се провежда от лекар с призната
специалност ушно-носно-гърлени болести в
амбулатория за специализирана медицинска
помощ. Свързан е с уточняване на възможностите за амбулаторно лечение.
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8.2.2.2. При изчерпване на диагностичните
възможности на извънболничната помощ,
при уточнена насочваща или сигурна диагноза, пациентът подлежи на хоспитализация за
прецизиране на диагнозата и необходимостта
от консервативно и/или оперативно лечение.
8.2.2.3. Клиничният диагностичен преглед
е неотменен етап от диагностичния процес,
който включва следните основни компоненти:
а) анамнеза, насочена към уточняване
на основното заболяване, неговата органна
локализация, характер, разпространение към
съседни органи и структури, наличие на спешни
индикации за консервативно и/или оперативно
лечение;
б) клиничен преглед, насочен към уточняване на точната локализация и характер на
увреждането, неговото разпространение и/или
ангажиране на съседни структури и тъкани,
евентуално стадии на онкологично заболяване, симптоми, подкрепящи тезата за спешно
състояние и индикации за спешна операция;
в) назначаване и провеждане на биохимични, микробиологични, вирусологични и други
специализирани лабораторни изследвания,
насочени към уточняване на заболяването и
неговите усложнения;
г) назначаване и изпълнение на инструментални изследвания в обем, уточняващ характера
на заболяването и неговите усложнения, прецизиращ индикациите за операция, евентуалния
вид и обем на операцията, възможните варианти
на оперативно и/или консервативно лечение
на заболяването;
д) провеждане на консултации със специалисти от други клинични специалности, насочени
към уточняване на диагнозата, показанията за
операция и причините за спешност.
8.2.3. Клиничен преглед за оценка на оперативния риск:
8.2.3.1. Клиничният преглед за оценка на
оперативния риск е неотменен, ускорено протичащ диагностичен процес. Той може да бъде
започнат от общопрактикуващ лекар или лекар
с призната специалност по ушно-носно-гърлени болести от амбулатория за специализирана
медицинска помощ, но представлява основно
задължение на хирурга и анестезиолога при
уточнени показания за операция.
8.2.3.2. Клиничният преглед за оценка на
оперативния риск включва следните основни
компоненти:
а) анамнеза, насочена към уточняване на
минали заболявания, придружаваща патология
и повлияване от общи заболявания, имащи
значение за правилна оценка на оперативния
риск, за вида и обема на предоперативната
подготовка с цел максимално подобряване
на състоянието на болния и осигуряване на
успешен и безпроблемен завършек на хирургичната намеса;
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б) физикален преглед, насочен към установяване на данни за здравословното състояние
на пациента, за наличието на придружаващи
заболявания или повлияване на статуса от основното заболяване или от минали страдания;
в) назначаване и провеждане на биохимични
и други лабораторни тестове, на инструментални
изследвания и консултации със специалисти от
други клинични специалности, за да се обективира здравното състояние на пациента, с оглед
правилната оценка на оперативния риск.
8.2.3.3. Стандартният КПООР при пациенти,
подлежащи на оперативна намеса под обща
анестезия, включва задължителни консултации
с лекар с призната специалност по вътрешни
болести, а за деца до 18 години – с лекар с
призната специалност по детски болести. Този
процес завършва с преданестезиологичен преглед/консултация с оценка на оперативния
риск по скалата на ASA (American Society of
Anaestesiologists) или друга възприета система,
изграждане на становище за безопасността,
индикациите и контраиндикациите на предстоящата анестезия, планиране на възможните
анестетични техники и средства за тяхното
провеждане.
8.2.3.4. Окончателна преценка на оперативния риск при използване на местна анестезия
се прави от хирург-оператор и/или от лекарски
хирургически колегиум. При необходимост
тази преценка се съгласува с лекар с призната
специалност по анестезиология и интензивно
лечение, а при наличие на специфични причини – и с лекари с признати други клинични
специалности (лекарски консилиум).
8.2.3.5. Окончателната преценка за жизнения
риск се поема от лекар с призната специалност
по анестезиология и интензивно лечение (или
анестезиологичен консилиум).
8.2.3.6. Заключителната оценка за оперативния риск и жизнения риск се съобщава
и обсъжда с пациента и неговите близки по
подходящ начин.
8.2.3.7. При индикации за операция и вземане на решение за извършване на такава се
изисква назначаване и провеждане на лечебни
мероприятия – подготовка за операция, с цел
осигуряване на оптимално здравословно състояние на пациента и снижаване на оперативния
риск. Подготовката за операция включва назначените (при нужда) от консултанти и от хирург
лечебни средства и мерки по отношение на:
а) с оглед предстоящата анестезия – клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия в съответствие с медицинския стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“;
б) антиалергична подготовка при анамнестични данни и след предходно тестуване;
в) кардиологична подготовка, лечение на
сърдечно-съдови заболявания, профилактика на
кардиологични усложнения; тромбоемболична
профилактика и лечение;
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г) антибактериална профилактика и лечение, саниране на придружаващи заболявания
и усложнения с възпалителен характер;
д) друга специфична подготовка, свързана
с предходно заболяване на орган или система
(дихателна, урогенитална, нервна и др.) или с
ендокринно заболяване (захарен диабет, тирео
токсикоза и др.).
8.2.3.8. Всички факти и заключения, установени в резултат на КДП и КПООР, планът
за предстоящата операция и възможните варианти за оперативно поведение (включително
алтернативни способи), възможните рискове,
страничните явления и усложнения (интра- и
следоперативни), необходимостта от анестезия и
от използване, макар и в редки случаи, на кръв
и кръвни продукти с техния допълнителен риск
и възможни усложнения, както и очакваният
изход от ушно-носно-гърленото заболяване и
от операцията се съобщават и обясняват на
болния по достъпен, разбираем и подходящ за
него начин. След като бъде информиран, пациентът изразява информирано съгласие относно
предстоящата операция. В случай, че пациентът
е непълнолетен или недееспособен, съгласие се
дава от неговия законен представител.
8.2.3.9. Резултатите от КДП и КПООР се
вписват в „Предоперативна епикриза“, която е
част от историята на заболяването. Предоперативната епикриза при спешни състояния се
попълва от хирург-оператор, който обосновава
показанията за операция на пациенти в спешно
състояние и вероятния є вид. При планови операции предоперативната епикриза се обсъжда
на лекарски колегиум, а колективно взетото
решение и оценката на оперативния риск се
вписват от лекуващия лекар.
8.2.3.10. Предоперативната епикриза включва титулна част (трите имена, възраст, дата и
номер на ИЗ), предоперативна диагноза, данни
от анамнезата и физикалния статус в подкрепа
на ушно-носно-гърлените и придружаващите
заболявания, резултати от биохимичните, инструменталните и други изследвания; списък на
проблемите, повишаващи оперативния риск, и
необходимите профилактични мерки; оценка на
оперативния риск; препоръки за предстоящата
операция – обем, избор на поведение, интраоперативна диагностика, профилактични мерки.
При онкологичните заболявания се отразяват
хистологичната диагноза, предоперативният
стадий на болестта, оценката на операбилността.
8.3. Операции:
8.3.1. Всички пациенти с потвърдени показания за ушно-носно-гърлена хирургична намеса
подлежат на включване в „Оперативна програма“. Оперативната програма може да бъде
дневна или седмична. Тя подлежи на корекция
при възникнали операции на пациенти в спешни
състояния, включвани в дневната програма с
приоритет или при други обективни обстоятелства. Оперативната програма се съставя от
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началника на отделението или клиниката на
базата на доклади от лекуващите лекари след
предоперативно обсъждане на лекарски колегиум. При спешни операции показанията се
потвърждават, а срокът и операторът се определят от началника на клиниката/отделението,
респ. от ръководителя на дежурния екип.
8.3.2. Всички болни, подложени на оперативна намеса в операционната зала, подлежат
на предоперативен, интраоперативен и следоперативен контрол и наблюдение от хирургичния
и анестезиологичния екип. Същото се отнася и
за амбулаторните операции, чийто обем според
оператора – лекар с призната специалност по
„Ушно-носно-гърлени болести“, изисква участие
и контрол от лекар с призната специалност по
анестезиология и интензивно лечение.
8.3.3. Избор на метод за обезболяване.
Локално обезболяване се изучава, владее и
извършва от оператора – лекар с призната
специалност по „ушно-носно-гърлени болести“.
Присъствието на лекар с призната специалност
по анестезиология и интензивно лечение в
залата е по преценка на оператора.
8.3.4. Оперативната находка, видът на извършената операция, както и евентуалните
интраоперативни усложнения се отразяват в
оперативен протокол, както следва: избор и
обосновка на оперативен достъп, установена
оперативна находка, извършени интраоперативни диагностични процедури, описание на
техническите етапи на извършената хирургическа намеса (резултати от интраоперативните
патоморфологични изследвания), възникнали
усложнения и взетите спрямо тях мерки и
условията при завършване на операцията.
Уместно е използването на схеми при сложна
интраоперативна находка.
8.3.5. В историята на заболяването операторът и анестезиологът отразяват назначенията
за следоперативни изследвания и необходимите
медикаменти, техния обем и дозировката.
8.4. Следоперативен период:
8.4.1. Хирургичният екип осигурява постоянно наблюдение в следоперативния период на
локалния и общия статус на болния, на жизнени показатели и евентуално лабораторните
изследвания при показания. При поставяне на
пациента в отделение за интензивно лечение
следоперативният контрол и мониторирането се
извършват съвместно от екип, включващ лекари
с призната специалност по ушно-носно-гърлени
болести и лекари с призната специалност по
анестезиология и интензивно лечение.
8.4.2. Ушно-носно-гърленият оператор провежда наблюдение, определя срока за сваляне на
превръзката и условията за изписване, домашно
наблюдение и контрол след изписването – краткосрочен или дългосрочен. При показания той
насочва пациента за диспансеризация и/или
рехабилитация.
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8.4.3. При възникнали следоперативни усложнения, свързани пряко или индиректно с
извършената оперативна интервенция (в ранния
или късния следоперативен период), операторът
е длъжен да наблюдава и контролира локалния
и общия статус на тези пациенти.
9. Оборудване, необходимо за изпълнение
на рутинни и специфични дейности по специалността „Ушно-носно-гърлени болести“:
9.1. Кабинет по ушно-носно-гърлени болести
в лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.
9.1.1. Кабинет по ушно-носно-гърлени болести със стандартно оборудване.
9.1.2. Манипулационната на кабинета е
оборудвана със: висока кушетка или манипулационна хирургическа маса, микроскоп за амбулаторни нужди, хирургически инструментариум
за малки амбулаторни операции, допълнителен
източник на светлина (подвижна еднолампова
операционна лампа), стерилизатор.
9.1.3. Специализирано оборудване за:
9.1.3.1. аудиологичен кабинет:
– специална обезшумена кабина или стая;
– клиничен аудиометър;
– тимпанометър (III ниво на компетентност);
– импедансметър (III ниво на компетентност);
в клиника по ушно-носно-гърлени болести
III ниво на компетентност:
– тонална надпрагова аудиометрия;
– говорна аудиометрия;
– детска игрова аудиометрия;
– евокирани слухови потенциали;
– отоакустични емисии;
– електроаудиометрия;
– настройка на кохлеарни имплантанти;
9.1.3.2. отоневрологичен кабинет:
а) извънболнична помощ:
– аудиометър за тонална аудиометрия;
– очила на Френцел;
– спринцовка 100 куб. см по Александър;
– хронометър;
– начертани три кръга на пода с диаметър
50 см, 1 м и 1,5 м с две перпендикулярни
линии за тестовете на Фукуда, Унтерберг и
Бабински-Вайл;
б) болнична помощ (III ниво на компетентност):
– клиничен аудиометър за конвенционална
и говорна аудиометрия;
– нистагмограф (видеонистагмограф);
– връщателен стол – механичен или електрически (при възможност купулометър с
пендел тест);
– оптокинетичен стимулатор (препоръчително);
– автоматичен калориметър (препоръчително);
– изследване на обонятелния анализатор
(органолептично/с олфактометър);
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– изследване на вкусовия анализатор
(органолептично/с електрогустометър);
9.1.3.3. фониатричен кабинет:
– фонетограф;
– стробоскоп.
9.2. Ушно-носно-гърлена клиника/отделение:
9.2.1. Необходимо оборудване за клиника
по ушно-носно-гърлени болести на болници и
клиники, които са база за следдипломна квалификация (III ниво на компетентност):
а) оборудване;
б) хирургичен инструментариум за осъществяване на обема хирургически дейности;
в) хирургични консумативи, превързочни
материали;
г) възможности за изследване на слуховия
и вестибуларния анализатор и гласовия апарат;
д) системи за аспирация, за сгъстен въздух,
за кислород;
е) болнични легла;
ж) болнични шкафове, гардероби, хладилници и осветителни тела;
з) средства за поддържане на текущи дезинфекции;
и) задължително изискване – проектор за
диапозитиви, екрани, видеокасети за обучение;
препоръчително – мултимедия.
9.2.2. Необходимо оборудване за УНГ отделение към лечебно заведение за болнична
помощ (II ниво на компетентност):
а) оборудване;
б) хирургичен инструментариум за извършване на целия обем хирургически дейности;
в) хирургични консумативи, превързочни
материали;
г) възможности за изследване на слуховия
и вестибуларния анализатор и гласовия апарат
(препоръчително);
д) системи за аспирация, за сгъстен въздух,
за кислород;
е) болнични легла, реанимационни легла;
ж) болнични шкафове, гардероби, хладилници и осветителни тела;
з) средства за поддържане на текущи дезинфекции.
9.3. Операционна зона (зала/зали, блок).
9.3.1. Оборудване във всяка операционна
зала:
а) операционен микроскоп;
б) операционен лазер (препоръчително);
в) операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на
извършваните хирургични намеси;
г) операционна лампа – основна, осигуряваща концентрирано осветление на оперативното поле;
д) сателитно осветително тяло, включително
подвижна лампа;
е) електрокаутер;
ж) система за аспирация – централна, както
и чрез допълнителна вакуумна помпа;
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з) анестезиологично оборудване съгласно
медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение“;
и) хирургически консумативи, превързочни
материали.
9.3.2. Хирургичен инструментариум, специфичен според вида на изпълняваната оперативна намеса.
9.3.3. Ползваната апаратура подлежи на
редовна профилактика и контрол за качество,
изправност и безопасност съгласно указанията
на производителя и съответните подзаконови
нормативни актове.
9.3.4. Използваната стерилизация за нуждите
на ушно-носно-гърлените операции е централна
и локална:
а) всеки операционен блок или операционна
зала (зали) трябва да разполага с възможност
за локална стерилизация;
б) в зависимост от възприетата в болничното
заведение система за централна стерилизация
трябва да бъде предвидена опаковъчна машина.
9.3.5. Общо и специализирано оборудване
в операционен блок на клиника и клиники,
които са база за следдипломна квалификация
по ушно-носно-гърлени болести (III ниво на
компетентност):
а) операционен микроскоп;
б) операционен лазер;
в) операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на
извършваните хирургични намеси;
г) операционна лампа – основна, осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;
д) възможности за ендоскопска хирургия на
ушно-носно-гърлените органи;
е) сателитно осветително тяло, включително
подвижна лампа;
ж) електрокаутер;
з) система за аспирация – централна, както
и чрез допълнителна вакуумна помпа;
и) анестезиологично оборудване съгласно
медицинския стандарт „Анестезиология и интензивно лечение“;
й) медицински изделия и превързочни материали.
Раздел III
Интердисциплинарни консултации и дейности
при лечение на пациенти с УНГ заболяване
10. Интердисциплинарни консултации, които
са наложителни при лечението на пациенти с
ушно-носно-гърлени заболявания:
10.1. Задължителни консултации при пациенти, подлежащи на хирургично лечение под обща
анестезия от лекари с призната специалност по:
а) анестезиология и интензивно лечение;
б) вътрешни болести;
в) кардиология;
г) детски болести при пациенти под 18 години.

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

10.2. Консултации по показания при лекар
с призната специалност по:
а) образна диагностика;
б) клинична алергология;
в) ендокринология и болести на обмяната;
г) клинична лаборатория;
д) неврохирургия;
е) лицево-челюстна хирургия;
ж) очни болести;
з) обща хематология;
и) трансфузионна хематология;
й) гастроентерология;
к) нефрология;
л) урология;
м) пневмология и фтизиатрия;
н) акушерство и гинекология;
о) детски болести;
п) неврология;
р) психиатър;
с) медицинска онкология – химиотерапевт/
лъчетерапевт;
т) хирургия;
у) микробиология;
ф) инфекциозни болести;
х) обща и клинична патология;
ц) други.
11. Консултациите по т. 1 могат да бъдат
извършени от лекар от същото или от друго
лечебно заведение. При спешни състояния
консултацията може да бъде извършена освен в лечебното заведение, където се лекува
пациентът, също и в лечебното заведение на
консултанта.
Раздел IIIa
Нива на компетентност на структури за осъществяване на дейност по ушно-носно-гърлени
болести.
1. Първо ниво на компетентност
1.1. Минимален брой специалисти – един
лекар с призната специалност по „Ушно-носногърлени болести“.
1.2. Минимален брой лекари – двама лекари, от които един с призната специалност по
„Ушни-носни-гърлени болести“.
1.3. Брой сертифицирани специалисти – няма
изискване.
1.4. Минимален обем дейност – най-малко
1000 операции годишно за всички хирургични
структури на лечебното заведение.
1.5. Обем оперативна дейност – операции на
ухо – 50 операции годишно; операции на нос и
околоносни стуктури – 60 операции годишно.
1.6. Необходима апаратура – няма изискване.
1.7. Други условия – клинична лаборатория
ниво I на територията на лечебното заведение;
рентгенов апарат на територията на лечебното
заведение.
2. Второ ниво на компетентност
2.1. Минимален брой специалисти – двама
лекари с призната специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“.
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2.2. Минимален брой лекари – трима лекари,
от които двама са с призната специалност по
„Ушни-носни-гърлени болести“.
2.3. Брой сертифицирани специалисти – няма
изискване.
2.4. Минимален обем дейност – 400 операции годишно.
2.5. Обем оперативна дейност – хирургично
лечение на заболяванията на ухото, носа и
гърлото със среден и голям обем и сложност.
2.6. Необходима апаратура – аудиометър – 1 брой; апаратура за ларингоскопия и
отоскопия.
2.7. Други условия – клинична лаборатория
ниво II; микробиологична лаборатория на територията на лечебното заведение; рентгенов
апарат за скопия и графия; КАТ или МРТ на
територията на населеното място.
3. Трето ниво на компетентност
3.1. Минимален брой специалисти – осем
лекари с призната специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“.
3.2. Минимален брой лекари – десет лекари,
от които осем са с призната специалност по
„Ушни-носни-гърлени болести“.
3.3. Брой сертифицирани специалисти – няма
изискване.
3.4. Минимален обем дейност – 1000 операции годишно, включително най-малко по 30 от
различните видове операции на УНГ, с голям
обем и сложност или високоспециализирани.
3.5. Обем оперативна дейност – лечение на
всички остри, обострени и хронични заболявания на УНГ, с комплицирано протичане и при
които се предполагат оперативни и интензивни
диагностични и терапевтични процедури.
3.6. Необходима апаратура – аудиометър – 1 брой; апаратура за ларингоскопия;
отоскопия; ехограф – 1 брой.
3.7. Други условия – клинична лаборатория
ниво III; микробиологична лаборатория на
територията на лечебното заведение; рентгенов апарат за скопия и графия; КАТ или МРТ
и патоморфологична и вирусологична лаборатория и патоанатомия (на територията на
населеното място).
Раздел IV
Хирургични дейности при ушно-носно-гърлени
болести и изисквания за извършването им
12. Хирургичното лечение по специалността
ушно-носно-гърлени болести се провежда в
лечебни заведения за извънболнична помощ
и основно в отделение/клиника по ушно-носно-гърлени болести с обособена операционна
зона (зали, блок) към лечебни заведения за
болнична помощ.
12.1. Операции с много голям обем и сложност, хирургия по ушно-носно-гърлени болести.
12.1.1. Извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на
по-голямата част от него, заместване с пластичен или изкуствен материал; намеса върху
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повече от един орган в един етап (симултанни
операции); едновременна намеса върху орган
(органи от две области) кухини на тялото;
трансплантация на органи.
12.1.2. Осъществяват се в клиники/отделения
по ушно-носно-гърлени болести, водени от хабилитирани лица, при наличие на необходимото
устройство и оборудване.
12.1.3. Операциите изискват задължителна
хоспитализация.
12.1.4. Осъществяват се от хирургичен екип
в състав: оператор, асистенти, операционни
медицински сестри. Операторът е хирург с
призната специалност по „Ушно-носно-гърлени
болести“. Възможно е да има необходимост от
втори специализиран екип.
12.1.5. Трябва да има осигурена възможност
за настаняване на болния в клиника/отделение
за интензивно лечение при налични индикации.
12.2. Операции с голям обем и сложност.
12.2.1. Извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на
по-голямата част от него, заместване с пластичен или изкуствен материал; намеса върху
повече от един орган в един етап (симултанни
операции), едновременна намеса върху орган/
органи от две области/кухини на тялото.
12.2.2. Осъществяват се в клиники/отделения
по ушно-носно-гърлени болести.
12.2.3. Операциите изискват задължителна
хоспитализация.
12.2.4. Осъществяват се от екип от хирурзи по ушно-носно-гърлени болести в състав:
оператор, асистенти 1, 2 или 3, операционни
медицински сестри.
12.2.5. Операторът задължително е с призната
специалност по „Ушно-носно-гърлени болести“.
12.2.6. Трябва да има осигурена възможност
за настаняване на болния в клиника/отделение
за интензивно лечение при налични индикации.
12.3. Операции със среден обем и сложност.
12.3.1. Включват се заболявания на отделни
органи или на части от главата и шията.
12.3.2. Могат да се извършват в клиники по
ушно-носно-гърлени болести, отделения при
наличие на условия за следоперативен контрол.
12.3.3. Осъществяват се от хирургичен екип с
участието на оператор с призната специалност
по ушно-носно-гърлен болести. Хирургичният
екип включва: оператор, асистенти (един или
двама), операционна медицинска сестра.
12.4. Операции с малък обем и сложност.
12.4.1. Включват се заболявания на кожата
и подкожието; корекция на цикатрикс; малки
доброкачествени тумори на телесните обвивки;
ограничени инфекции на кожа, подкожие и подълбоко лежащи тъкани; обработка и корекция
на рана и др.
12.4.2. Операциите съгласно т. 4.1.3.1 могат
да бъдат осъществени в амбулаторни условия
или при непродължителна хоспитализация; за
наблюдение до 24 часа.
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12.4.3. Могат да бъдат извършени самостоятелно от оператор с призната специалност по
ушно-носно-гърлени болести или от хирургичен
екип, състоящ се от хирург-оператор и операционна медицинска сестра.
12.5. Еднодневна хирургия.
В рамките на еднодневна хирургия могат
да бъдат изпълнявани операции, както следва:
* парацентеза/тимпаностомия с инсерция
на вентилационна тръбичка
* отстраняване на чуждо тяло от външен
слухов проход, вкл. с инцизия
* отваряне на фурункули на външния слухов
проход
* инцизия на абсцес на носната преграда
* екстракция на чужди тела от устната кухина, фаринкса, носната кухина
* оперативно отстраняване на гранулации от
слуховия проход и тъпанчевата кухина с кюрета
или други подобни малки намеси
* отстраняване на доброкачествени лезии
на външно ухо
* отстраняване на малки доброкачествени
лезии от устна кухина, фаринкс; носна кухина
* отстраняване на гранулации около трахеостома.
Тя се извършва от оператори с призната
специалност по ушно-носно-гърлени болести,
осигуряващи качество на операцията, минимална травматичност, максимално ограничаване на
усложненията, адекватна оценка за развитието
на следоперативния период.
13. Видове оперативни интервенции в област
та на ушно-носно-гърлените болести:
I група – много сложни операции
* реконструираща пълна пластика на външния нос;
* медиофациална резекция, вкл. остеотомия
и/или отваряне на предна черепна ямка, орбита;
* пластика на дура при риноликворея;
* декомпресия на нервус фациалис;
* пластична операция за изграждане на
ушна мида при аплазия или загуба на мидата;
* ендокохлеарна електродна имплантация
(транскраниална или транстимпанална);
* екстрадурална или транстимпанална оперативна намеса в областта на вътрешния слухов
проход;
* тимпанопластика, вкл. интерпозиция и
изграждане на слуховата верига (тимпаноосикулопластика);
* трансмастоидна трепанация при интракраниални усложнения: тромбоза на синус сигмоидеус; мозъчен абсцес; екстра-/интрадурални
абсцеси; екстракраниални шийни усложнения;
* декомпресия на ендолимфатичния сакус
или на вътрешното ухо с отваряне на сакуса;
* операция при деструктивно растящ тумор
на средното ухо;
* тотална екстирпация на ларинкса с радикална шийна дисекция (едноетапно);
* радикална шийна дисекция по Крайл;
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* реконструкция при стеноза на ларинкс и
трахея;
* операция при комплицирани фрактури на
ларинкса и/или на трахеята, евент. с кожна и/
или лигавична пластика;
* екстирпация на гландула паротис със запазване на нервус фациалис, евент. с оперативно
отстраняване на регионалните лимфни пътища;
* резекция на езика със или без лимфна
дисекция, със или без лигатура на а. лингвалис;
* екстирпация на тумори на слюнчените
жлези, вкл. с шийна дисекция;
* частично отстраняване на фаринкса, вкл.
резекция на корена на езика и фарингопластика;
* отстраняване на ювенилен ангиофибром.
II група – сложни (големи) операции
* частична пластика на външния нос
* пансинусотомия
* пластична реконструкция на предна стена
на челен синус
* функционална ендоназална хирургия на
околоносните кухини
* пластика при хоанална атрезия
* риносептопластика
* операции при отосклероза
* операция на доброкачествен тумор на
средното ухо, също холестеатом
* тимпанопластика I и II тип
* радикална трепанация на мастоида; атикотомия; мастоидоатикоантротомия;
* операции при деструктивни малигнени
тумори на външното и/или средното ухо
* консервативна шийна дисекция
* пластика на ларинкса (латерофиксация)
* частична резекция на ларинкса
* пластика на ендоларинкса при парализа
на гласните връзки
* лазерхирургия на ушно-носно-гърлените
органи;
* ларинготрахеофисура с ендопротезиране
* екстирпация на кисти и дуктуси на шията
* хирургично лечение на некротични фас
циити, дълбоки шийни абсцеси и флегмони
* лигиране на в. югуларис, а. каротис и а.
максиларис
* пластично създаване на външен слухов
проход при атрезия
* отстраняване на преаурикуларни дуктуси
* екстирпация на подезична и подчелюстна
слюнчена жлеза
* екстракция на чужди тела от бронхите
* екстракция на чужди тела от хранопровод.
III група – средни операции
* оперативно отваряне на фронтален синус
(Бек)
* радикална операция на максиларен синус
(Калдвел-Люк)
* ендоназална фенестрация на максиларен
синус
* субмукозна резекция на носната преграда
* пластично затваряне на септална перфорация
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* полипектомия
* мукотомия
* пластично затваряне на ороантрална
фистула
* остеопластика за стесняване на носните
ходове при озена
* репозиция на фрактуриран носен скелет
* операция на слъзната торбичка откъм носа
* оперативно отстраняване на екзостози във
външния слухов проход
* пластична реконструкция на задната стена
на слуховия проход при другите операции
* хирургично отстраняване на ретроаурикуларни атероми
* тимпаностомия
* аурикулопластика
* отстраняване на полипи и гранулации от
средното ухо
* операция на фистула на слюнчена жлеза
* тонзилектомия – оперативната интервенция се извършва задължително под обща
анестезия до 16-годишна възраст
* аденотомия – оперативната интервенция
се извършва задължително под обща анестезия
* оперативно лечение на хеморагия след
тонзилектомия и аденотомия
* резекция на процесус стилоидеус елонгатус
* трахеотомия
* микроларингохирургия
* покриване на по-голям от длан кожен дефект със специално подготвен свободен кожен
трансплантант
* екстирпация на лимфен възел
* пресичане или екцереза на периферен клон
на тригеминус, максиларис и мандибуларис и/
или клоновете им
* оперативно лечение на флегмон на пода
на устната кухина
* хирургично отваряне на ретрофарингеален
абсцес
* инцизия на абсцес на епиглотиса.
IV група – малки операции
* парацентеза
* инцизия при отематом
* инцизия на ретроаурикуларен атером
* пластика на ушен лобулус
* инцизия на фурункул на външен слухов
проход
* шев на разкъсна или порезна рана на
ушната мида
* отстраняване на фиксирани чужди тела от
външен слухов проход
* предна или задна носна тампонада
* отстраняване на фиксирани чужди тела
от носните ходове
* електрокаутеризация на кървящ съд в носа
* високофреквентна термокоагулация на
носните конхи
* пункция на околоносни кухини
* резекция на синехии в носните ходове
* хирургично отстраняване на кървящ полип
на носната преграда
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* шев на разкъсна или порезна рана на
външен нос
* хирургично отваряне на перитонзиларен
абсцес
* хирургично отваряне на абсцес на езика
* отстраняване на фиксирано чуждо тяло от
устна кухина или фаринкс
* шев на разкъсни и порезни рани на устната
кухина и фаринкса
* шев на разкъсни и порезни рани на лице
и шия
* инцизия на отводящите канали на големите
слюнчени жлези
* оперативно отстраняване на камък от
канала на слюнчена жлеза
* лингвална френулотомия
* щипкова биопсия от ушно-носно-гърлените болести
* биопсия от лимфен възел.
V група – списък на оперативните и диагностичните процедури, които трябва да усвои
кандидат за придобиване на специалност „Ушни,
носни и гърлени болести“
* промивки на ухо при церумен
* отоскопия (с невъоръжено око и с микроскоп), вращателна проба, калорична проба
* предна и задна риноскопия
* индиректна ларингоскопия
* камертонални проби
* тимпанометрия; аудиометрия
* парацентеза
* инцизия на септума при хематом и абсцес
* тонзилектомия и аденотомия
* лигатура при хеморагия след тонзилектомия
* задна носна тампонада
* репозиция при фрактура на носните кости
* инцизия при перитонзиларен абсцес
* екстракция на чуждо тяло от носа, фаринкса и ухото
* вземане на биопсия от ларинкса
* трахеотомия
* почистване и смяна на трахеостомна
канюла
* изрязване на ушен полип
* екстирпация на носни полипи
* продухване на Евстахиевата тръба по
Полицер и Итард
* каутеризация на носни конхи
* промивки на ухо по Хартман
* тимпаностомия
* мукотомия
* инцизия на фурункул на външния слухов
проход
* трепанация на максиларен синус по Калдуел-Люк
* микроскопия на ухо
* интубация при анестезия
* ендоскопия на носа
* екстракция на камък от канала на субмандибуларната жлеза
* директна ларингоскопия
* мирингопластика.
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Раздел V
Спешни състояния при ушно-носно-гърлени
заболявания – принципи на клинично поведение
Всички отделения/клиники по ушно-носногърлени болести в рамките на тяхната компетентност са задължени да диагностицират,
приемат в стационара и лекуват болни от
категорията „спешни състояния“.
14. Принципи за поведение при спешни
състояния.
14.1. Лекарят от лечебно заведение за
специализирана извънболнична медицинска
помощ преценява за всеки конкретен случай
дали състоянието на пациента позволява лечението да се проведе в амбулаторни или в
стационарни условия.
14.2. По негова преценка могат да бъдат
определени като спешни и други ушно-носногърлени заболявания извън тези по т. 1.
14.3. Всички отделения/клиники по ушноносно-гърлени болести според компетенцията
си безотказно хоспитализират и оперират болни
с открити травми.“
Министър: А.-М. Борисова
6576

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2009 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
(ДВ, бр. 3 от 2010 г.)
§ 1. В заключителните разпоредби се създават § 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.
§ 5. За нарушение или неизпълнение на
разпоредбите на тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.“
§ 2. Приложението към член единствен,
ал. 1 се изменя така:
„Приложение
към член единствен, алинея първа
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НУКЛЕАРНА
МЕДИЦИНА“
I. Определение
1. Нуклеарната медицина е медицинска специалност и научна дисциплина, която използва
за диагностична и лечебна дейност открити
радиоактивни изотопи.
2. По разпределението на радиофармацевтиците в различните органи на човешкото тяло
може да се определи функцията, формата,
размерът, местоположението и структурата им.
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3. По скоростта на постъпване или напускане
на радиофармацевтика се определя функционалното им състояние.
Тези методи представляват ин виво нуклеарномедицинската диагностика.
4. Чрез ин витро нуклеарнодиагностичните
методи се измерват нивата на биологично
активни съставки с голяма чувствителност,
специфичност и репродуктивност.
5. Метаболизирането на някои радиофармацевтици довежда до избирателното им
натрупване в патологичното огнище и реализиране на лечебен ефект, което се използва за
метаболитно лечение.
6. Нуклеарната медицина е специалност с интердисциплинарен характер, взаимодействаща
с всички останали медицински специалности.
7. Уникалността на някои от методите на
нуклеарната медицина и широкият набор от
заболявания за диагноза или терапия определят
специфични особености на общите правила при
нейната дейност, представени в този стандарт.
II. Цели на стандарта
1. Медицинският стандарт по нуклеарна
медицина се въвежда с цел осигуряване на
прецизното изпълнение на дейността по нуклеарна медицина, съобразено със съвременното
развитие на медицинските технологии в тази
област и наличието на съответните ресурси.
2. Стандартът регламентира участието на
медицинския и немедицинския персонал от
звената по нуклеарна медицина в провеждане
на изследванията, поставянето на диагнозата,
избора на лечението, провеждането му и проследяването на ефекта от лечението.
3. Стандартът определя задължителните
по вид апарати за съответния обем дейност в
различните звена по нуклеарна медицина.
4. Стандартът регламентира методологичните и аналитичните принципи, които следва да
бъдат спазвани, за осъществяване на дейност
по нуклеарна медицина с високо качество при
осигурена безопасност и защита на правата на
пациента и персонала.
III. Квалификация на персонала
1. Структурите по нуклеарна медицина се
ръководят от лекар с призната специалност по
нуклеарна медицина и в състава си включват
минимум още един лекар със същата специалност или зачислен за придобиването є. Щатът на
структурата включва: старша медицинска сестра
или лаборант – може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“, както и медицински физици,
инженери, радиохимици, биолози, медицински
сестри, лаборанти и санитари, съобразно обема
на извършваната дейност. Медицинските сестри и лаборанти трябва да имат сертификат за
преминал курс по прилагане на европейските
стандарти.
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2. Съобразно естеството на дейността и обема
є структурата може да включва отделения по
нуклеарномедицинска диагностика ин виво и
ин витро, както и метаболитно лечение при
доброкачествени и злокачествени заболявания,
включително с високи дози 131І.
3. Броят на персонала трябва да е достатъчен, така че за всеки негов член да се
осигури спазване на годишната граница на
дозата съгласно действащите Основни норми
за радиационна защита.
4. Ръководителят на структурата по нуклеарна
медицина отговаря за цялостната є дейност.
Той трябва да познава основно всички апарати
и извършвани процедури в структурата, да отговаря за радиационната защита на персонала
и пациентите и да организира участието на
структурата във външната оценка на качеството.
Това е подробно описано в длъжностната му
характеристика, утвърдена от ръководителя на
лечебното заведение.
5. Трябва да има длъжностни характеристики за всички останали лекари, физици, инженери, химици, биолози, медицински сестри,
медицински лаборанти и санитари, работещи в
звеното по нуклеарна медицина, утвърдени от
съответния ръководител на лечебното заведение.
В длъжностните характеристики трябва да са
вписани специфичните задължения, свързани
с радиационната защита и дозиметричния контрол. Всеки работещ изпълнява задълженията
си според длъжностната си характеристика.
6. Маркирането на радиофармацевтиците и
техният качествен контрол трябва да се провеждат от радиохимици или друг медицински
специалист, преминал специализирано обучение
от системата на следдипломното обучение.
7. Работещите трябва да имат удостоверение за правоспособност за извършване на
дейности с източници на йонизиращо лъчение.
Това удостоверение разрешава извършването
на възложената работа в съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване
на ядрената енергия и се получава в учебни
центрове, лицензирани от Агенцията за ядрено
регулиране.
IV. Общи изисквания към звената по нуклеарна медицина
1. Разкриването на структурите по нуклеарна
медицина и дейността им се осъществява при
спазване на Закона за лечебните заведения
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и нормативните актове,
регламентиращи работата с източници на йонизиращо лъчение.
2. Разполагането на източниците на йонизиращи лъчения и специализираната апаратура се
извършва след разрешение, а извършването на
дейността трябва да съответства на лицензията,
издадена от Агенцията за ядрено регулиране,
съгласно Закона за безопасно използване на
ядрената енергия.
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3. Всяка структура по нуклеарна медицина
изпълнява своята дейност съгласно програма за
осигуряване на качеството на дейността, вътрешен авариен план, инструкция за радиационна
защита и програма за радиационен мониторинг,
утвърдени от съответния управителен орган на
лечебното заведение.
4. За всеки апарат трябва да бъде осигурена
техническа поддръжка, включваща профилактика с минимална периодичност 6 месеца или
друга, ако е изрично предписана от производителя. Резултатите от тази поддръжка трябва да
бъдат документирани в официални протоколи.
5. Всяка структура по нуклеарна медицина
трябва да разполага според естеството на дейността си със следните помещения:
5.1. При провеждане на нуклеарномедицинска диагностика:
а) регистратура;
б) помещение за неаплицирани пациенти,
чакащи за изследване;
в) помещение за аплициране на радиофармацевтиците;
г) помещение за престой на аплицирани
пациенти;
д) при изследванията с позитронна емисионна томография звеното трябва да разполага
с минимум два бокса за аплициране и престой
на пациентите;
е) процедурни помещения – работни помещения със съответните апарати за извършване
на изследванията;
ж) консултативен кабинет;
з) хранилище за получени радиоактивни
източници;
и) радиохимична лаборатория – помещение
за подготовка на радиофармацевтиците;
к) санитарни възли за персонала и за не
аплицирани пациенти;
л) санитарни възли за аплицирани пациенти;
м) хранилище за радиоактивни отпадъци;
н) чисти помещения за персонала.
5.2. Активността на радиофармацевтика
трябва да се измерва с активиметър за всеки
пациент преди аплицирането є.
5.3. Помещенията трябва да бъдат функционално свързани така, че да не се смесват
потоците на аплицираните с радиофармацевтици
от неаплицирани пациенти.
5.4. При провеждане на метаболитно лечение
с I-131, изискващи хоспитализация:
а) хранилище за получени радиоактивни
източници;
б) помещение за подготовка на радиофармацевтиците;
в) помещение за аплициране (раздаване) на
радиофармацевтиците;
г) стаи за хоспитализирани аплицирани
пациенти, снабдени със собствен санитарен
възел, свързан с канализация, отговаряща на
нормативните актове;
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д) помещение за разпределяне на храната,
мивка и шкаф за съдовете;
е) хранилище за радиоактивни отпадъци;
ж) миялна за измиване и дезактивация на
съдове и инструменти, както и помещение за
изпиране на спалното бельо, свързани с канализация, отговаряща на нормативните актове;
з) санпропускник за пациенти с душ, кабини
за преобличане и контролен радиометричен
пункт, които трябва да бъдат достатъчно големи,
за да може болният да се обслужва от санитар;
и) чисти помещения за персонала.
5.5. При провеждане на метаболитно лечение
без хоспитализация изискванията за помещения
са същите както при провеждане на нуклеарномедицинска диагностика, с изключение на
процедурите с апаратурата.
5.6. Всички помещения трябва да отговарят
на действащите здравни изисквания и на изискванията за работа с радиоактивни източници.
5.7. Лицата, извършващи работа с радиофармацевтици и (или) обслужващи болни,
лекувани с радиофармацевтици, трябва да носят
специално работно облекло – престилка (от
непромокаем материал), шапка, ръкавици и
обувки. При извършване на дейности, свързани
с повишен риск за разпръскване на открити
радиоактивни вещества с висока активност, се
поставя и цяла пластмасова престилка.
5.8. В хранилището за получени радиофармацевтици и в помещението за подготовката им
трябва да има оловна защита за източниците
на гама-лъчение и плексигласова за източници
на бета-лъчение.
5.9. Помещението за радиохимия, в което
приготвят радиофармацевтичните вещества и
се разпределят индивидуалните дози за всеки
пациент, етикетирани и поставени в оловна защита, трябва да е разположено непосредствено
до хранилището. В него трябва да са монтирани
измерител на активността и радиохимична камина. В камината трябва да има устройство за
загряване на радиофармацевтичните вещества
при необходимост.
5.10. В помещението за аплициране на
радиофармацевтичните вещества трябва задължително да има лекарска кушетка и мивка. Радиоактивните отпадъци се съхраняват в
подходящи контейнери.
5.11. Работните помещения, в които са разположени апаратите за изследване, трябва да
позволяват свободен достъп от всички страни
на апаратите и изследвания пациент.
5.12. В хранилището за радиоактивните отпадъци трябва да се съхраняват неизползваните
радиофармацевтици до спадане на активността
им под нивата за освобождаване от контрол
съгласно нормативните документи за радиационна защита.
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6. Със заповед съответният ръководител
на лечебното заведение определя специалист
от персонала на структурата по нуклеарна
медицина, който отговаря за дозиметричния
и радиационния контрол.
6.1. Ежедневно в края на работния ден специалистът по дозиметричния и радиационния
контрол трябва да извършва текущ радиационен
контрол за наличие на радиоактивно замърсяване по работните плотове, пода, мивките,
работното облекло и ръцете на персонала,
резултатите от който се документират.
6.2. Данните от индивидуалните дозиметри
трябва да се отчитат периодично в съответствие
с нормативните актове.
7. Здравното състояние на работещите в
структурите по нуклеарна медицина подлежи
на ежегодно проследяване в специализирани
за целта лечебни и здравни заведения.
8. Със заповед съответният ръководител
на лечебното заведение определя специалист
от структурата по нуклеарна медицина, който
отговаря за получаването, отчитането и съхранението на откритите радиоактивни източници,
както и за управлението на радиоактивните
отпадъци. Преките задължения и отговорности
на този специалист се включват в длъжностната
му характеристика.
9. Всички процедури трябва да бъдат извършвани съобразно детайлни протоколи за всяка
от процедурите, утвърдени от ръководителя на
звеното по нуклеарна медицина. Протоколите
трябва да бъдат на достъпно място по време
на провеждане на процедурите.
9.1. Тези протоколи трябва да бъдат съобразени с националните протоколи, включени в
този стандарт.
9.2. Всички промени в тези протоколи
трябва да бъдат подписани от ръководителя
на структурата по нуклеарна медицина, като
се означава и датата на промяната.
V. Организация на дейността
1. Пациентът за изследване или лечение се
приема от лекаря, работещ в структурата по
нуклеарна медицина, въз основа на медицински
документи, подготвени и изпратени от лекуващ
лекар в лечебно заведение за болнична помощ
или от съответен лекар-специалист в лечебно
заведение за извънболнична помощ. Те съдържат
като минимум следната информация: името и
адреса на лекаря, който е изпратил пациента;
трите имена, годините и адреса на пациента,
диагнозата му и исканото изследване или лечение. При нужда се изисква и допълнителна
информация за болния.
2. Лекарят от структурата по нуклеарна
медицина, приемаща пациента, определя вида
и обема на изследването или лечението, включително вида и активността на необходимите
радиофармацевтици. Той трябва да разясни на
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пациента същността на изследването или лечението, ползата и рисковете от провеждането
им и да получи от пациента писмено съгласие.
3. Лекарят осигурява провеждането на
необходимото изследване или лечение, в което вземат участие останалите служители от
структурата по нуклеарна медицина съобразно
тяхната специалност.
4. Лекарят съставя окончателните документи
за проведеното изследване или лечение, като
по негова преценка те могат да бъдат обсъдени с лекаря, изпратил пациента за изследване
или лечение.
5. Резултатите от извършените изследвания
в структурата по нуклеарна медицина трябва
да съдържат най-малко следната информация:
трите имена и годините на пациента, датата на
изследването, вида на изследването, използваните радиофармацевтици и аплицираната активност, получените резултати от изследването
и неговата интерпретация, подпис на лекаря,
извършил изследването.
6. Документите за осъществените изследвания или лечение в структурата по нуклеарна
медицина трябва да се съхранявят 5 години.
7. Преди напускане на лечебното заведение
пациентът получава писмени инструкции за
поведение с цел осигуряване на радиационната защита на близките му и други лица от
населението.
VI. Осигуряване на качеството
1. Всички нуклеарномедицински структури
трябва да имат разработена политика за осигуряване на качеството, която включва:
а) контрол на качеството на прилаганите
радиофармацевтични вещества;
б) контрол на апаратурата;
в) контрол на качеството на получените
резултати;
г) програма за обучение на персонала.
2. Всички нуклеарномедицински структури
трябва да участват в минимум една програма
за външна оценка на качеството.
3. Лабораториите за ин витро изследвания
(радиоимунологични или радиолигандни измервания) трябва да имат документирани критерии
за изработване на референтни стойности по
изследваните показатели, които да се осъвременяват периодично.
4. Дейността на структурите по нуклеарна
медицина трябва да бъде организирана и провеждана при спазване на принципа за получаване на оптимално възможни диагностични
и лечебни резултати при минимално лъчево
натоварване на пациентите и персонала.
VII. Изследвания и апаратура за структури
по нуклеарна медицина в структури от ІІ ниво
на компетентност
1. Тези структури трябва да притежават или
ползват задължително следната апаратура:
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а) планарна гама-камера със съответен
компютър и устройство за документиране на
получените резултати на съответен носител (хартия, филм) и архивиране на магнитен носител;
б) измерител на активност;
в) контролен дозиметричен прибор;
г) индивидуални дозиметри;
д) оловна защита за спринцовки;
е) хладилник, евентуално термостат, центрофуга и фризер, според естеството на дейността.
2. В тези структури трябва да могат да се
извършват минимум 5 от следните изследвания
(групи изследвания), а именно:
а) сцинтиграфия на щитовидната жлеза с
99мТс-пертехнетат (протокол № 1);
б) сцинтиграфия на щитовидната жлеза със
131I-натриев йодид (протокол № 2);
в) динамична бъбречна сцинтиграфия с
99мТс-MAG3 (EC, DTPA) (протокол № 4);
г) статична бъбречна сцинтиграфия с 99мТсDMSA (протокол № 5);
д) изотопна нефрография (ИНГ) и определяне
количеството на остатъчната урина в пикочния
мехур, при необходимост (протокол № 6);
е) сцинтиграфия на кости и стави (протокол № 7);
ж) перфузионна сцинтиграфия на бял дроб
(протокол № 14);
з) изследване по радиоимунологични или
имунорадиометрични методи на щитовидните
хормони Т3 (FT3) и Т4 (FT4), тиреоглобулин,
полови хормони – естрадиол, прогестерон,
тестостерон; хипофизни хормони – ТСХ, ФСХ,
ЛХ, пролактин и други хормони.
3. Към задължителните изследвания по т. 2
според нуждите и възможностите може да се
извършват и следните други изследвания:
а) сцинтиграфия със 131I-натриев йодит
след тиреоидектомия по повод карцином на
щитовидната жлеза (протокол № 3);
б) изследване на мозък (протоколи № 31
и 32);
в) туморотропна сцинтиграфия (протокол
№ 8);
г) миокардна перфузионна сцинтиграфия
(протокол № 9);
д) сцинтиграфия на черен дроб (протокол
№ 13);
е) изследване на храносмилателна система
(протоколи № 17 – 23);
ж) сцинтиграфия на костен мозък (протокол № 26);
з) лимфосцинтиграфия (протокол № 33);
и) маркиране на кръвни клетки (протоколи
№ 29 и 30);
к) туморни маркери по имунорадиометричните методи: КЕА, СА15-3, СА125, СА19-9, ПСА
и др. биологично активни субстанции.
4. Към задължителната апаратура по т. 1
могат да се прибавят още:
а) томографска (SPECT) – гама-камера;
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б) хибридна камера за мултимодална диагностика (SPECT-СТ);
в) ехограф с възможности за изследване на
щитовидна жлеза и коремни органи.
В тези структури за осъществяване на дейност
по нуклеарна медицина трябва да има минимум
2 лекари, единият от които със специалност по
нуклеарна медицина (или медицинска радиология съгласно § 10 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 34 от 2006 г.
за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването). По възможност единият от
лекарите трябва да е преминал допълнително
обучение в медицински университет по специализираните и високоспециализирани методи.
VIII. Изследвания и апаратура за структури
по нуклеарна медицина в структури от ІІІ ниво
на компетентност
1. В структури от ІІІ ниво на компетентност
структурите по нуклеарна медицина трябва да
са в състояние да извършват минимум 10 от
следните изследвания (групи изследвания):
а) сцинтиграфия на щитовидната жлеза с
99мТс-пертехнетат (протокол № 1);
б) сцинтиграфия на щитовидната жлеза със
131I-натриев йодид (протокол № 2);
в) сцинтиграфия със 131I-натриев йодид
след тиреоидектомия по повод карцином на
щитовидната жлеза (протокол № 3);
г) динамична бъбречна сцинтиграфия с
99мТс-MAG3 (EC, DTPA) (протокол № 4);
д) статична бъбречна сцинтиграфия с 99мТсDMSA (протокол № 5);
е) изотопна нефрография (ИНГ) и определяне
количеството на остатъчната урина в пикочния
мехур, при необходимост (протокол № 6);
ж) сцинтиграфия на кости и стави (протокол № 7);
з) туморотропна сцинтиграфия (протокол
№ 8);
и) миокардна перфузионна сцинтиграфия
(протокол № 9);
к) сцинтиграфия на черен дроб (протокол
№ 13);
л) перфузионна сцинтиграфия на бял дроб
(протокол № 14);
м) изследване на мозък (протоколи № 31
и 32);
н) изследване на храносмилателна система
(протоколи № 17 – 23);
о) сцинтиграфия на костен мозък (протокол
№ 26);
п) лимфосцинтиграфия (протокол № 33);
р) маркиране на кръвни клетки (протоколи
№ 29 и 30);
с) сцинтиграфия на тестиси (протокол № 16);
т) провеждане на мултимодална диагностика SPECT/CT (протокол № 34) или РЕТ/CT
(протокол № 35), при наличие на съответната
апаратура;
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у) изследване по радиоимунологични или
имунорадиометрични методи на щитовидните
хормони Т3 (FT3) и Т4 (FT4), тиреоглобулин,
полови хормони – естрадиол, прогестерон,
тестостерон; хипофизни хормони – ТСХ, ФСХ,
ЛХ, пролактин и други хормони;
ф) туморни маркери по имунорадиометричните методи: КЕА, СА15-3, СА125, СА19-9, ПСА,
АФП и др. биологично активни субстанции;
х) всички други нуклеарномедицински изследвания, необходими за диагностично-лечебната, консултативната, учебната (университетско
и следдипломно образование) и научна дейност
на структури от ІІІ ниво на компетентност.
2. В структури от ІІІ ниво на компетентност
структурите по нуклеарна медицина трябва да
притежават следната апаратура:
а) томографска (SPECT) – гама-камера;
б) гама-брояч с кладенчев кристал;
в) измерител на активност;
г) контролен дозиметричен прибор;
д) индивидуални дозиметри;
е) оловна защита за спринцовки;
ж) хладилник, термостат, центрофуга и
фризер;
з) към тази задължителна апаратура биха
могли да се прибавят според възможностите на
структурата по нуклеарна медицина комплектуван ехограф и/или SPECT-CT, и/или РЕТ,
PET-CТ и циклотронен комплекс за получаване
на позитронни радиофармацевтици.
В тези заведения съответните специалисти
провеждат контрол на качеството на дейността
и създават алгоритми и протоколи за извършване на нови изследвания.
В структури от ІІІ ниво на компетентност
в структурите по нуклеарна медицина трябва
да работят 4 лекари, 2 от които с призната
специалност по нуклеарна медицина (или
медицинска радиология съгласно § 10 от
преходните и заключителни разпоредби на
Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването), минимум 1 химик, минимум 1 физик/
инженер. При провеждане на мултимодална
диагностика с хибриден скенер – SPECT/CT,
PET/CT допълнително да се назначи/осигури
лекар – специалист по образна диагностика,
както и минимум 1 ренгенов лаборант.
Специалистите трябва да осъществяват
преподавателска дейност за подготовка на студенти/специализанти, както и да осъществяват
допълнително обучение в медицински университет на специалисти по специализираните и
високоспециализирани методи.
IX. Метаболитно лечение
1. Ако разполагат със стационар, тези
структури трябва да имат отделение/сектор за
метаболитно лечение с открити радиоактивни
източници за болнично лечение на пациенти
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с тиреоиден карцином, които са лекувани с
големи дози радиоактивен йод, съгласно протокол № 12.
2. Тези отделения трябва да осъществяват
амбулаторно или стационарно лечение с малки
дози радиофармацевтици, както следва:
а) радиоактивен йод (131I) при заболявания
на щитовидната жлеза – с малки дози, неонкологични, съгласно протокол № 25;
б) евентуално радиоактивен фосфор (32P)
при костни метастази (протокол № 10);
в) радиоактивен стронций (89Sr) или самарий
(153Sm) при костни метастази (протокол № 11).
3. Отделения за метаболитно лечение с
открити радиоактивни източници могат да
се разкриват и към структури от ІІ ниво на
компетентност съобразно потребностите на
болните, разрешението за работа с радионуклиди при спазване на този стандарт.
4. Всяко лечение с открито радиоактивно
вещество се провежда по съответния стандартен
протокол, съобразено с правилата при изписване на пациента.
X. Права на пациентите за достоверна и
поверителна информация от проведеното им
нуклеарномедицинско изследване или лечение
1. Персоналът на нуклеарно-медицинските
структури носи отговорност не само за достоверността на резултатите от изследванията или
проведеното лечение, но и гарантира персонал-

ната тайна за цялата информация по тях. Ако
данните се съхраняват в компютър, то трябва
да са защитени с код, който е известен само
на персонала.
2. Пациентът има право:
а) да бъде информиран за значението и
диагностичната стойност на изследването;
б) да бъде информиран за осигурената безопасност при работа с открити радиоактивни
източници;
в) да бъде информиран за получената от него
радиационна доза по време на изследването;
г) да бъде информиран за други необходими
за диагнозата или лечението изследвания;
д) да получи достоверна информация за
резултатите от изследването или проведеното
лечение;
е) да запази конфиденциалността на тази
информация.
ХI. Права на лекарите, работещи в нуклеарната медицина, за мотивиран отказ от
извършване на изследване или лечение
1. Лекарите имат право да откажат извършване на изследване или лечение при:
1.1. липсата на достатъчно данни за пациента, които да обосновават провеждането на
дадено изследване или лечение
1.2. неправилни индикации за изследване
или лечение;
1.3. изпратен негоден за изследване материал.

ПРОТОКОЛ № 1
за сцинтиграфия на щитовидната жлеза с (99м)Тс-пертехнетат
Индикации:

· Аномалии в развитието на жлезата.
· Тиреотоксикоза.
· Тиреоидити.
· Дифузни и възлести струми.
· Оценка на палпиращи се възли на шията:
бенигнени и малигнени.
· Пространствозаемащи процеси на щитовидната жлеза.
· Съмнения за ретростернална струма.
· Контрол след проведено хирургическо или
консервативно лечение на щитовидната жлеза.

Контраиндикации:

Абсолютни: Няма.
Относителни: Бременни и кърмачки, фебрилни
състояния, менструация.

Странични ефекти:

Няма.

Подготовка на пациента:

· Минимум 30 дни преди изследването да не са
прилагани йодсъдържащи рентген-контрастни
материи или третиране с йод.
· Спиране на тиреоидна субституираща или
тиреостатична терапия.
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· Изключване на седативни и сънотворни или
съдържащи йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· Изследването се провежда сутрин на гладно.
Радиофармацевтик:

(99м)Тс-пертехнетат.

Активност:

74 МБк/70 кг

Време на сканиране:

20 минути след интравенозно инжектиране на РФП.

Апаратура:

· Планарна или томографска гама-камера.
· Конвенционален скенер (по изключение).

Процедура на

Статична или динамична програма на гама-камера.

изследването:

Определяне функционалната активност на
тиреоидния паренхим чрез полуколичествени
методи за оценка на процента на каптация на (99м)Тс
във всеки лоб поотделно и за щитовидната жлеза
като цяло, както площта и масата є.

Отчитане на резултатите:

Описание на находката – качествена характеристика
на образите, количествени показатели и
интерпретация.
ПРОТОКОЛ № 2

за сцинтиграфия на щитовидната жлеза със (131)I – натриев йодид
Индикации:

· Аномалии в развитието на жлезата.
· Тиреотоксикоза.
· Тиреоидити.
· Дифузни и възлести струми.
· Пространствозаемащи процеси на щитовидната
жлеза. Оценка на палпиращи се възли: бенигнени и
малигнени.
· Палпиращи се формации на шията.
· Съмнения за ретростернална струма.
· Контрол след проведено хирургическо или
консервативно лечение на щитовидната жлеза.
· Остатъчен паренхим, рецидиви и метастази при рак
на щитовидната жлеза след тиреодектомия.

Контраиндикации:

Относителни:
Бременни и кърмачки
Фебрилни състояния.
Менструация.

Странични ефекти:

Няма.

Подготовка на пациента:

· Минимум 30 дни преди изследването да не са
прилагани йодсъдържащи рентген-контрастни
материи.
· Спиране на тиреоидна субституираща или
тиреостатична терапия.
· Изключване на седативни и сънотворни или
съдържащи йод медикаменти.
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· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· Изследването се провежда сутрин на гладно.
Радиофармацевтик:

(131)I -натриев йодид.

Активност:

1,8 – 3,7 МБк.

Време на сканиране:

24 часа след аплицирането.

Апаратура:

· Гама-камера.

Процедура на

Статично сканиране.

изследването:

Определяне на:
· процент на каптация на радиойода на 2, 4 и 24 час.
· площта и масата на тиреоидеята.

Отчитане на резултатите:

Описание на находката – качествена характеристика
на образите, количествени показатели и интерпретация.
ПРОТОКОЛ № 3

за сцинтиграфия със (131)I след тиреоидектомия при диференциран карцином на щитовидната жлеза
Индикации:

· Визуализиране наличието на тиреоидни остатъци
след тиреоидектомия и определяне на техния обем.
· Локорегионален следоперативен контрол.
· Визуализиране на далечни метастази.
· Проследяване и контрол на ефекта от лечението.

Контраиндикации:

Бременност, кърмене и менструация.

Странични ефекти:

Няма (при спазване на принципите ALARA)

Подготовка на пациента:

· Спиране на субституиращата тиреоидна
хормонална терапия – минимум 20 дни преди
изследването.
· Ниво на TSH > 30 U/l
· Минимум 30 дни преди изследването да не са
прилагани йодсъдържащи рентген-контрастни
материи.
· Да не се приемат храни и медикаменти, блокиращи
натрупването на йода.
· Радиойодът се дава per os на гладно.
· Очистване на червата с лаксативни средства преди
сканирането.

Допълнителни

Изследване серумното ниво на тиреоглобулина.

изследвания:
Радиофармацевтик:

(131)I-натриев йодид

Активност:

74-370 МБк (2 – 10 мКи) перорално

Време на сканиране:

48 – 72 час след аплицирането.

Апаратура:

Гама-камера с високоенергиен колиматор.

Процедура на

· Целотелесно сканиране в автоматичен режим.

изследването:

· Прицелно сканиране на шията, белия дроб и др.
· Томографско изследване (SPECT) при необходимост.

Отчитане на резултатите:

Описание на находката – качествена характеристика на образите и
интерпретация
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ПРОТОКОЛ № 4
за динамична бъбречна сцинтиграфия с (99м)Тс-MAG3 (EC, DTPA)
Индикации:

Редица заболявания в урологията и нефрологията,
най-често:
· бъбречни аномалии;
· литиаза;
· обструкции;
· хипертония;
· преди и след оперативна намеса;
· преди и след медикаментозно лечение с
нефротоксични препарати;
· оценка състоянието на бъбречен трансплант.

Контраиндикации:

Бременност, кърмене и менструация.

Странични ефекти:

Не са описани.

Подготовка на пациента:

Прием на около 500 мл течности 30 мин. преди
изследването
Спиране на диуретиците поне 24 часа.

Радиофармацевтик:

(99м)Тс-MAG3 (EC, DTPA).

Активност:

74 – 185 МБк

Време на сканиране:

30 минути

Апаратура:

Гама-камера с нискоенергиен колиматор.

Процедура на

Пациентът е в седнало или легнало положение с

изследването:

гръб или лице (при бъбречен трансплант) към
детектора. След венозно болусно въвеждане на
активността се регистрират 30 фрейма през 2 сек., а
след това в рамките на 25 минути през 20 – 30 сек.
При матрица поне 64/64 пиксела.
· При фурантрилов тест между 15-ата и 20-ата
минута по време на изследването се инжектира
20 – 40 мг диуретик (Фурантрил).
· При каптоприлов тест 1 час преди изследването се
поемат през устата 25 – 50 мг Каптоприл.

Отчитане на резултатите:

По компютърна програма за динамично изследване
на бъбреците на съответната гама-камера се
извършва количествен анализ на ренографските
криви. Изчислява се процентното участие на всеки
бъбрек и редица количествени показатели,
определящи функцията на бъбреците. При
необходимост се извършва и деконвулационен
анализ.
ПРОТОКОЛ № 5
за статична бъбречна сцинтиграфия с (99м)Тс-DMSA

Индикации:

· Вродени аномалии и ектопии.
· При огнищни и дифузни заболявания на бъбреците –
хронични и остри възпалителни процеси.
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· Пространствозаемащи процеси на бъбреците:
кисти, тумори и др.
· Нефросклероза.
· Постоперативни изменения и/или бъбречна
трансплантация.
· При планиране на лъчетерапия, в обема на която
попадат бъбреците и др.
Контраиндикации:

Бременност, кърмене, менструация.

Странични ефекти:

Няма.

Подготовка на пациента:

Не се налага.

Радиофармацевтик:

(99м)Тс-DMSA

Активност:

120 – 150 МБк

Време на сканиране:

2 – 6 часа след интравенозно инжектиране.

Апаратура:

Планарна или томографска (SPECT) гама-камера.

Процедура на

Пациентът е в изправено, седнало или легнало

изследването:

положение. Регистрират се 2 – 6 статични
сцинтиграфии в задна, предна проекция и
евентуално две профилни.

Отчитане на резултатите:

Визуална оценка на топографията, формата,
големината и структурата на бъбреците. Определяне
процентното участие на всеки бъбрек в
разпределението на РФП.
ПРОТОКОЛ № 6

за изотопна нефрограма (ИНГ) и определяне количеството на остатъчната урина в пикочния мехур
Забележка. Това изследване се извършва само при липса на възможност за провеждане на динамична
сцинтиграфия на бъбреците на гама-камера.
Индикации:

· Вродени аномалии и ектопии.
· При огнищни и дифузни заболявания на бъбреците –
хронични и остри възпалителни процеси.
· Пространствозаемащи процеси на бъбреците:
кисти, тумори и др.
· Нефросклероза.
· Постоперативни изменения и/или бъбречна
трансплантация.
· При планиране на лъчетерапия, в обема на която
попадат бъбреците и др.

Контраиндикации:

Бременност, кърмене, менструация.

Странични ефекти:

Няма.

Подготовка на пациента:

Не се налага.

Радиофармацевтик:

(99м)Тс-DMSA

Активност:

120 – 150 МБк

Време на сканиране:

2 – 6 часа след интравенозно инжектиране.

Апаратура:

Планарна или томографска (SPECT) гама-камера.

Процедура на

Пациентът е в изправено, седнало или легнало

изследването:

положение. Регистрират се 2 – 6 статични
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сцинтиграфии в задна, предна проекция и
евентуално две профилни.
Отчитане на резултатите:

Визуална оценка на топографията, формата,
големината и структурата на бъбреците. Определяне
процентното участие на всеки бъбрек в
разпределението на РФП.
ПРОТОКОЛ № 7
за сцинтиграфия на кости и стави

Индикации:

· Първични и метастатични костни тумори.
· Дегенеративни заболявания.
· Възпалителни и метаболитни заболявания.
· Травми и фрактури, алгодистрофия.
· Усложнения при ставно ендопротезиране.
· Асептични некрози.
· Проследяване ефекта от лечението.

Контраиндикации:

Бременност и кърмене, менструация.

Странични ефекти:

Няма.

Подготовка на пациента:

Изпразване на пикочния мехур преди
сцинтиграфията.

Радиофармацевтик:

(99м)Тс-MDP, (99м)Тс-HDP.

Активност:

370 – 740 МБк/70 кг.

Време на сканиране:

След 2-рия час от инжектиране на
радиофармацевтика.

Апаратура:

Планарна или томографска гама-камера.

Процедура на

· Планарна сцинтиграфия: Бива целотелесна или

изследването:

прицелна полипозиционна. Пациентът се сканира в
задна и предна проекция.
Целотелесна: движение на масата със скорост 20 – 25
см/мин.
Прицелна: 6 – 8 фрейма с по 500 000 имп., матрица
256 x 256 пиксела, 2 – 4 часа след инжектиране.
· Трифазна сцинтиграфия: I фаза (перфузионна): 60
фрейма през 1 – 4 секунди.
II фаза (кръвен пул): 1 кадър през 1 – 2 мин. за 10
минути.
III фаза (метаболитна): 2 – 3 часа след инжектирането
· Томографско изследване (SPECT): Ротация 360°,
матрица 64 x 64 пиксела, 20 – 30 сек./позиция.

Отчитане на резултатите:

Описание на находката – качествена характеристика
на образите. Количествено определяне степента на
натрупване на РФП – по преценка; графично
представяне при трифазния скен – по преценка.
Интерпретация на получените резултати.
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ПРОТОКОЛ № 8
за провеждане на туморотропна сцинтиграфия
Туморотропната сцинтиграфия: Нуклеарномедицинско образно изследване, което се провежда
на емисионен томограф (гама-камера) след интравенозното въвеждане на туморотропни
радиофармацевтични препарати (ТТРФП) с различна степен на специфичност, които избирателно се
натрупват в туморпролиферативните клетки и дават възможност за изобразяване на първичното огнище
и степента на локо-регионалното и далечното метастазиране на заболяването. Възможностите за
избирателно натрупване на радиомаркерите са в зависимост от биохимичната им структура, биологичната
им активност, рецепторна активност и др. Затова туморотропните агенти са: неспецифични туморотропни
РФП, моноклонални антитела (МоАт) за радиоимуносцинтиграфия, рецептори и др.
*Туморотропна сцинтиграфия с (99м)Тс-МІВІ (тетрофозмин):
Индикации:

· Откриване и визуализиране на първичното туморно огнище (Т).
· Изобразяване степента на поражение на регионалните и по-далечните
лимфни метастази (N, М).
· Откриване и изобразяване на далечните метастази (М).
· Проследяване ефекта от лечението на разни онкологични заболявания.
· Сцинтиграфията с МІВІ – като критерий за лекарствена резистентност.

Противо-

Абсолютни: няма.

показания:

Относителни: бременност, кърмене, менструация.

Странични

Не са съобщавани.

ефекти:
Подготовка:

Не е необходима. Препоръчва се приемане на повече течности

на пациента:

след въвеждането на РФП и сканирането, при опразване на пикучния мехур
чрез микция непосредствено преди изследването.

Радиофар-

99мTc-MIBI (тетрофозмин).

мацевтици:
Активност:

370 – 740 МБк/70 кг.

Време на

Според органната локализация – инфор-

сканиране:

мация: от 15 мин. до 4 часа.

Апаратура:

Гама-камера с широко зрително поле.

Процедура

І. Планарна:

на скани-

· Целотелесно сканиране в автоматичен

ране:

режим.
· Полипроекционно сканиране.
· По корем „prone“ със специално приспособление за млечните жлези в три
проекции – лява 90°, дясна 90° и АР.
ІІ. Томографско сканиране:
· SPECT – 180° от -45° до + 135°.
· SPECT – 360°.
· SPECT/CT PET/CT.
ІІІ. Динамично многофазно сканиране:
· Ранно сканиране.
· Късно сканиране.

_________________________
Резултати: Описание на получените образи – качествена характеристика и количествени показатeли.
Интерпретация на резултатите.
*За другите видове туморотропни РФП се прилагат съответните високоспециализирани протоколи.
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ПРОТОКОЛ № 9
за миокардна перфузионна сцинтиграфия
І вариант: Миокардна перфузионна сцинтиграфия след натоварване и в покой.
ІІ вариант: Миокардна перфузионна сцинтиграфия в покой и след вазодилатация с нитропрепарат.
Индикации за

· Откриване и диагностициране на ИБС.

изследването:

· Оценка на миокардната перфузия при нестабилна
стенокардия.
· Диагноза на остър и хроничен миокарден инфаркт.
· Оценка на резултата от тромболитична терапия и
коронарна рестеноза след коронарна ангиопластика и by
рass.
· Оценка виталността на миокарда при тежки форми на
ИБС преди и след реваскуларизация и при други
токсични поражения на миокарда.

Контраиндикации:

Абсолютни: Няма.
Относителни: Бременност, кърмене.

Странични ефекти:

Не са описани.

Подготовка на

· Гладна диета 12 часа до инжектиране на

пациента:

радиофармацевтика.
· Спиране на терапията с дългодействащи
нитропрепарати, Са антагонисти и бета-блокери за
24 часа.
· Лека закуска след инжектиране на радиофармацевтика
за намаляване фоновата активност в черния дроб.

Радиофармацевтик:

· 99м-Тс МІВІ 555-740 MBq и.в. въвеждане.
· 99м-Тс-tetrofosmin 555-740 MBq и.в. въвеждане.
· 201Tl chloride 74-111 MBq и.в. въвеждане.

Време на сканиране:

І вариант: 25 – 45 мин. томографско сканиране (SPECT) или
планарно сканиране в проекции AP, LAO 45°, LAO 70°, LL:
· І ден – изследването се провежда след физически (на
велоергометър) или фармакологичен (с дипиридамол или
добутамин) стрес, като на върха на натоварването или
при симптом, лимитирано прекъсване се аплицира
радиофармацевтикът и сканирането започва след 30 мин.
· ІІ ден – изследването се провежда в покой 30 до 60 мин.
след аплициране на радиофармацевтика.
ІІ вариант: 25 – 45 мин. томографско сканиране (SPECT)
или планарно сканиране в проекции AP, LAO 45°, LAO 70°, LL
· Ранно сканиране в покой 30 мин. след аплициране на
радиофармацевтика и веднага след това прилагане на
нитропрепарат.
· Късно сканиране 4 часа след аплициране на
радиофармацевтика.

Апаратура:

· Гама-камера – планарна или SPECT.
· Колиматор: нискоенергиен с висока разделителна
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способност (LEHR).
· Фотопик 140 КеV, с 20 % прозорец.
· Компютър за изобразяване и количествена обработка на резултатите.
· Изобразяващо устройство с различен тип изобразяващи носители.
Процедура на изследването:
Позиция на пациента:

· Легнал по гръб на леглото на гама-камерата с отведени
над главата ръце.
· Колиматорът е в режим на ротация (SPECT) или в
съответната планарна позиция.

Компютърна програма

· Режим на ротация 180° от 45° RAO до 45° LPO.

при SPECT
· 64 x 64 пиксела матрица.
· 35 – 45 сек./ позиция.
Отчитане на
резултатите:

· Компютърна обработка на записаните образи с качествена и евентуално
количествена оценка на резултата.
· Компютърна обработка на записаните образи с
реконструкция и преориентация по късата и дългите оси
на сърцето при SPECT.
· Качествена оценка на получените серии образи по
късата и дългите хоризонтална и вертикална ос на
сърцето.
· Количествена оценка на миокардната перфузия чрез
генериране на планарни карти на разпределението на
радиофармацевтика в миокарда.
· Получаване на образ върху различен носител:
Прозрачна стандартна плака или цветен снимков
материал.
· Текстово медицинско заключение. Последното е
обсъдено на клиничен рапорт.
· Архивиране в електронен албум и хартиен носител
c качествена и количествена оценка на резултата.
· Компютърна обработка на записаните образи с
реконструкция и преориентация по късата и дългите оси
на сърцето при SPECT.
· Качествена оценка на получените серии образи по
късата и дългите хоризонтална и вертикална ос на
сърцето.
· Количествена оценка на миокардната перфузия чрез
генериране на планарни карти на разпределението на
радиофармацевтика в миокарда.
· Получаване на образ върху различен носител:
прозрачна стандартна плака или цветен снимков
материал.
· Текстово медицинско заключение. Последното е
обсъдено на клиничен рапорт.
· Архивиране в електронен албум и хартиен носител.
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ПРОТОКОЛ № 10
за метаболитна радионуклидна терапия на костни метастази с (32)P
Индикации:

· Симптоматичен, купиращ болката ефект при костни
метастази от карциноми на млечната и простатната жлеза и др.

Контраиндикации:

· При пациенти с данни за сериозен риск от
костномозъчна супресия при брой на левкоцитите под
2400 и тромбоцитите под 120 000.
· При компресия на гръбначния мозък.
· При пациенти, неповлияни от предишен прием на (32)P.

Странични ефекти:

· Засилване на болката в първите дни след приема на (32)P.
· Хематологична токсичност – тромбоцитопения и
левкопения след 9-ия ден.

Подготовка на

· Костна сцинтиграфия.

пациента:

· Рентгенологични изследвания на кости.
· ПКК и Tr >120000, Leuco > 2400.
· Интервал след проведен курс ПХТ > 20 дни.

Радиофармацевтик:

(32)P-ортофосфат

Активност:

74 МBq.

Процедура (начин на

Per os на гладно. Не се налага хоспитализация на

приложение)

пациентите след приема на (32)P-ортофосфат.
ПРОТОКОЛ № 11

за нуклеарна метаболитна терапия на костни метастази с (89)Sr-хлорид или (153)Sm-EDTMP
Индикации:

· Симптоматичен болкоуспокояващ ефект при костни
метастази от карциноми на простатната жлеза, на
млечната жлеза и др.

Контраиндикации:

· При деца.
· При пациенти с данни за сериозен риск за костния
мозък и при брой на левкоцитите под 2400 и
тромбоцитите под 60 000.
· При компресия на гръбначния мозък.
· При пациенти, неповлияни от предишна апликация на
(89)Sr или (153)Sm.

Странични ефекти:

· Засилване на болката в първите дни.
· Хематологична токсичност – тромбоцитопения и
левкопения.

Подготовка на

· Костна сцинтиграфия.

пациента:

· Да се спре терапията с калциеви препарати две
седмици преди апликацията на (89)Sr или (153)Sm.
· Tr > 60000, Leuco > 2400.

Радиофармацевтик:

(89)Sr-хлорид, (153)Sm-EDTMP.

Активност:

150 МBq (2MBq/kg ) за (89)Sr-хлорид или 2.5-3 GBq (37
MBq/kg ) за (153)Sm-EDTMP.

Процедура (начин на

Бавно, венозно. Не се налага хоспитализация. Спазване

приложение)

на мерките за радиационна безопасност и лична хигиена.
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При прилагане на (153)Sm-EDTMP е възможно да се
проведе и скелетна сцинтиграфия с оглед визуализиране
разпределението на радиофармацевтика (наличие и на
гама-емисия).
ПРОТОКОЛ № 12
за радиойодтерапия при диференциран карцином на щитовидната жлеза с (131)I-натриев йодид
Индикации:

· Аблация на тиреоиден остатък след тотална
тиреоидектомия при карцином на щитовидната жлеза.

Цел:

Ликвидиране на видимо нормалния тиреоиден остатък
след тиреоидектомия, както и вероятните субклинични
прояви на тумора в тиреоидното ложе и кръвното русло.
· Лечение на рецидиви и метастази от диференциран
карцином на щитовидната жлеза (фоликуларен,
папиларен, Хртъл сел карцином), които натрупват (131)I.

Контраиндикации:

Абсолютни: Бременност и кърмене.

Странични ефекти:

Отпадналост, сухота в устата и др.

Подготовка на

· Спиране на тиреоидната субституираща или

пациента:

тиреостатична терапия поне 20 дни преди лечението.
· Минимум 30 дни преди лечението да не са прилагани
йодсъдържащи рентген-контрастни материи.
· Изключване на седативни и сънотворни или
съдържащи йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· На гладно.

Радиофармацевтик:

(131)I-натриев йодид.

Активност:

1100 – 3700 МBq еднократна активност, до обща активност
от 11,1 – 25,9 GBq.

Време за лечение:
Апаратура за контрол
на лечението със (131)I:

Поне 4 – 6 седмици след оперативната интервенция и наличие
на тиреоиден остатък при контролната сцинтиграфия.
· Планарна или SPECT гама-камера (при необходимост и РЕТ/СТ камера )
за контрол на ефекта,
от натрупването на терапевтичната активност (131)I на 5 – 8-ия ден след
приема є.
· Контрол на серумните нива на TSH > 30 U/l и на Tg.

Процедура (начин на

(131)I-натриев йодид се приема per os в капсула или

приложение)

течна форма на гладно. Пациентите се настаняват в
стационар – изолационна стая (активен блок) със
самостоятелен санитарен възел. Първите 24 – 48 часа
пациентите трябва да приемат по-големи количества
течности, да дъвчат дъвка, да ядат цитрусови плодове с
цел увеличаване на слюноотделянето.

Правила при

Болният трябва да остане в стационара до спадане на

изписване на

активността в тялото под 800 MBq или по-малка.

пациента:

Изписването става след измерване на мощността на
дозата на 1 m от областта с най-голяма активност при
стоящ пациент. Използва се следното съответствие
между мощност на дозата и остатъчна активност:
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Мощност на еквивалентната доза
на 1 m, µSv.h(-1)

Оценена остатъчна активност в тялото,
MBq

3

60

5

100

10

200

20

400

40

800

Правила за поведение

При изписването болният получава писмени инструкции

на пациента след

за спазване на следните ограничения в зависимост от

изписване:

остатъчната активност в тялото при изписване:
1. Избягване на близък контакт (под 2 m) с малки деца и
бременни жени в период от:
30 – 400 MBq

400 – 600 MBq

600 – 800 MBq

9 дни

12 дни

14 дни

2. Избягване на продължителен близък контакт (над 3 часа) с малки деца и
бременни жени:
30 – 400 MBq

400 – 600 MBq

600 – 800 MBq

21 дни

25 дни

27 дни

3. Избягване на спане с партньор:
30 – 400 MBq

400 – 600 MBq

600 – 800 MBq

-

4 дни

8 дни

4. При изписване с активност 800 MBq пациентът може да пътува с градски
транспорт не повече от 1 час.
ПРОТОКОЛ № 13
за сцинтиграфия на черен дроб
(SPECT на черен дроб като допълнително изследване)
Индикации за

· При съмнение за пространствозаемащ процес на черния

изследването:

дроб, включително първичен тумор или метастатичен процес, неизяснен
ехографски.
· При съмнение за хепатотоксичен ефект след системна химиотерапия.
· При съмнение за стеатоза на черния дроб или хроничен хепатит.
· При чернодробна цироза и други метаболитни заболявания с изобразяване
на далака и костния мозък.

Контраин-

Абсолютни: Няма.

дикации:

Относителни: Бременост, кърмене.

Странични

Не са описани.

ефекти:
Подготовка на

Не се налага.

пациента:
Радиофарма-

99м-Тс – сулфоколоид в различни

цевтични

комерсиални форми.

препарати:
Активност:

111–185 МБк венозно въвеждане.

Апаратура:

Гама-камера с широко зрително поле
с нискоенергиен колиматор.

Процедура на

Легнал по гръб на леглото на гама-

изследване:

камерата с колиматор в позиция на
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ротация:
І. Томографско сканиране (SPECT):
· фаза 30 сек.;
· 64 проекции;
· ротация 360°;
· матрица – минимум 64 x 64 пиксела.
ІІ. Прицелно планарно сканиране:
Предна странична и задна проекция,
а по индикации и коси проекции.
Отчитане на

Анализ на получените резултати:

резултатите:

· Триизмерна реконструкция на обемния образ на черния дроб.
· Получаване на серия образи с три равнини: сагитална, коронарна и
транзверзална.
· Оценка на сегментното биоразпределение на радиомаркера.
ПРОТОКОЛ № 14

за белодробна перфузионна сцинтиграфия (SPECT на бял дроб като допълнително изследване)
Индикации за

· При съмнение за белодробен тромбемболизъм.

изследването:
· При перфузионни или вентилационни вродени
аномалии на белия дроб.
· При рак на белия дроб за определяне на остатъчната
перфузионна площ и степента на ангажиране на
белодробния паренхим.
· При оценка на страничните ефекти след провеждане
на лъчетерапия, където белият дроб е в обема,
подлежащ на лъчелечение.
· При контрол на ефекта от лечението при рак на белия
дроб.
· При оценка на функционалната белодробна площ
след белодробни оперативни интервенции и др.
От голямо значение е прилагане на критериите
PIOPED, когато перфузионната белодробна
сцинтиграфия се съчетава с вентилационна.
Контраиндикации:

Абсолютни: Няма.
Относителни: Бременост, кърмене.

Странични ефекти:

Не са описани.

Подготовка на

Не се налага.

пациента:
Радиофармацевтични

(99м)Тс-албуминови партикули в различни комерсиални

препарати:

форми.

Активност:

111–222 МБк/70 кг.

Апаратура:

Гама-камера с широко зрително поле с нискоенергиен
колиматор с висока разделителна способност.

Процедура на

Пациентът е легнал по гръб на леглото на

изследването:

гама-камерата с колиматор в позиция на ротация. (По
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изключение изследването може да се провежда в
седнало положение на болния.)
І. Планарно-сцинтиграфско сканиране:
Започва непосредствено след интравенозното
инжектиране на белязаните партикули в 6 стандартни
проекции: предна (AP), предна лява коса (LAO), задна
лява коса (LPO), задна (PA), задна дясна коса (RPO),
предна дясна коса (RAO).
ІІ. Томографско сканиране на SPECT в стандартен
режим на 360° ротация с триизмерна
реконструкция на образите.
Отчитане на

Описание на образите – качествена характеристика на

резултатите:

двата бели дроба, съответните лобове и сегменти.
Количествени показатели за процентното
разпределение на перфузията за всеки бял дроб и
съответните лобове и сегменти.
Вентилационната сцинтиграфия на белите дробове се
извършва преди или след перфузионната
сцинтиграфия на белите дробове в същата работна
процедура с прилагането на аерозолни РФП:
99мТс-DTPA аерозол или „Technegas“ 111 – 222 МБк/70 кг.
ПРОТОКОЛ № 15

за радионуклидна вентрикулография с EКГ синхронизация в еквилибриум – MUGA тест
Индикации:

Изследване на камерната функция
в покой или при физическо натоварване, както и след фармакологични
въздействия.
Оценяване фракцията на изтласкване и кинетиката на лявата камера; други
систолни и диастолни параметри. Използва се при съмнителни резултати от
ехокардиографията и особено за оценка на кардиотоксичност.

Контраин-

Бременност.

дикации:
Подготовка

Спиране на лекарства, свързани с

на пациента:

промяна функцията на миокарда.

Радиофар-

Tc-99m белязани еритроцити или

мацевтик:

Tc-99m човешки серумен албумин.

Аплицирана

740 – 900 MBq.

активност:
Апаратура:

Гама-камера с нискоенергиен колиматор; ЕКГ синхронизиращо устройство.
Допустима дължина на RR интервал ± 10 % – 15 %.

Процедура, принцип и използвани формули: In vivo-vitro белязане на еритроцити (последователно
въвеждане на калаен агент и 20 минути по-късно инкубиране на кръв от пациента с АСD и Tc-99m
пертехнетат и реинжектиране).
In vivo белязане на еритроцити (последователно въвеждане на калаен агент, след 20 минути въвеждане
на Tc-99m пертехнетат). Регистрират се множествени образи от сърдечните кухини в различни фази на
сърдечния цикъл.
За фракцията на изтласкване (ФИ) се използва формулата:
ФИ = КДИ* – КСИ**/КДИ %, където:
КСИ**

е броят импулси от лявата (дясната) камера в крайна систола;
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– броят импулси от лявата (дясната) камера в крайна диастола.

Регистрация frame mode (8 – 16 фрейма/цикъл ).
Проекции:

LAO с най-добро визуално разделяне на лявата от дясната камера.
Обработка на информацията и документиране. Използват се компютърни програми за
количествена оценка, Фурие анализ, визуална оценка.
ПРОТОКОЛ № 16
за сцинтиграфия на тестисите

Индикации:

Остри и хронични епидидимити – орхиепидидимити.
Торзио на тестиси – по спешност до 24-тия час.
Малигнени и бенигнени тумори на тестиса.
Кисти.
Варикоцеле.
Вродени и придобити състояния:
– агенезия на тестиси;
– крипторхизъм.
Хермафродизъм, Синдром на Морис.
Състояния след оперативно или медикаментозно лечение
за проследяване ефекта от лечението.

Контраиндикации:

Няма.

Странични ефекти:

Не са описани.

Подготовка на

· Няма.

пациента:

· Необходимо е да се проведе физикален преглед преди
изследването.

Радиофармацевтик:

99м-Тс-пертехнетат.

Активност:

185 – 370 MBq за възрастни пациенти.
110 MBq за малки деца.

Време на сканиране

Започва веднага след болусно инжектиране на

и процедура:

радиофармацевтика.
Записват се 2 фази на изследването:
І фаза – с продължителност 1 мин. – 6 фрейма по 10 сек. –
радионуклидна ангиаграфия;
ІІ фаза – с продължителност 12 мин. – 12 фрейма по 60 сек. –
перфузия на тестисите.

Апаратура:

Гама-камера с нискоенергиен колиматор.
ПРОТОКОЛ № 17
за сцинтиграфия на слюнчените жлези

Индикации:

Тумори и други пространствозаемащи процеси.
Установяване на функционални и структурни промени при нетуморни
заболявания:
– сиалоаденит;
– сиалолитиаза;
– ксеростомия и др.
За проследяване резултата от терапия (лекарствена или оперативна) на
слюнчените жлези.

Контраиндикации:

– Бременност.
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Не се налага.

пациента:
Радиофарма-

99м-Тс-пертехнетат

цевтик:
Активност:

37 – 74 MBq под форма на i.v. болус
(при програма за динамично изследване с евентуална стимулация с лимонен
сок).

Апаратура:

Гама-камера – планарна или SPECT с нискоенергиен колиматор с висока
разделителна способност.

Процедура:

Провежда се статична (полипозиционна) или динамична сцинтиграфия за:
1. Проследяване перфузията на паротидните и субмандибуларните жлези.
2. Проследяване на секреторната им функция.

Анализ на

Описание на находката с качествена и

резултатите:

евентуално количествена оценка.
ПРОТОКОЛ № 18
за радионуклиден метод за доказване на ектопия на стомашна лигавица

Индикации:

Синдром на Барет; Мекелов дивертикул.

Контраин-

Бременност.

дикации:
Странични

Не са описани.

ефекти:
Подготовка на

Болният е на гладно 6 часа преди

пациента:

започване на изследването. Не се налага блокиране на щитовидната жлеза.
Не трябва да се провеждат рентгенови изследвания 3 до 4 дни преди
сцинтиграфското изследване. Пикочният мехур се изпразва преди, по време
на (по възможност) и след нуклеарномедицинското изследване.

Радиофарма-

(99м)Тс-пертехнетат.

цевтик:
Активност:

111 МБк – деца; 185 МБк – възрастни.

Време на

20 мин. след i.v. за статична сцинтиграма;

сканиране:

за динамична сцинтиграфия 30 – 60 фрейма през 1 мин. веднага след
инжектиране.

Апаратура:

Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена с нискоенергиен с висока
разделителна способност колиматор.

Процедура на

Пациентът се изследва легнал по гръб.

изследването:

Детекторът на гама-камерата обхваща цялата коремна кухина или гръдния
кош (при съмнение за Баретов езофаг).

Отчитане на

Провежда се качествена и евентуално

резултатите:

количествена оценка на областите с повишено натрупване на
радиофармацевтика извън стомаха в корема или хранопровода.
ПРОТОКОЛ № 19

за сцинтиграфия при локализиране на остро кървене от гастроинтестиналния тракт
Индикации:

Активно кървене от гастроинтестиналния тракт.

Контраин-

Бременност.

дикации:
Подготовка на
пациента:

Не се налага.
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99мТс-сулфоколоид – интравенозно.

цевтик:
Активност:

370 МБк.

Време на

Едновременно с инжектиране на

сканиране:

радиофармацевтика.

Апаратура:

Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена с нискоенергиен с висока
разделителна способност колиматор.

Процедура на

Пациентът се изследва легнал по гръб.

изследването:

Детекторът на гама-камерата обхваща цялата коремна кухина.
Регистрира се поредица от 120 образа с продължителност на всеки – 1
секунда, последвана от поредица от 20 образа – с продължителност на всеки
1 минута.

Отчитане на

Мястото на кървене се онагледява като

резултатите:

огнище с повишено натрупване на радиофармацевтика.
ПРОТОКОЛ № 20

за сцинтиграфия при доказване и локализиране на интермитентно кървене с „Ин Виво“ маркирани
еритроцити
Индикации:

Интермитентно кървене от гастроинтестиналния тракт.

Контраин–

Бременност.

дикации:
Странични

Не са описани.

ефекти:
Радиофарма-

Калаен пирофосфат – интравенозно, а

цевтик:

20 минути по-късно се въвежда 99мТс-пертехнетат – интравенозно.

Активност:

185 МБк.

Време на

Едновременно с инжектиране на

сканиране:

радиофармацевтика.

Апаратура:

Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена с нискоенергиен с висока
разделителна способност колиматор.

Процедура на

Пациентът се изследва легнал по гръб.

изследването:

Детекторът на гама-камерата обхваща цялата коремна кухина.
Регистрират се 60 образа с продължителност на всеки една 1 минута. При
необходимост се провеждат сцинтиграфии и на 90, 120 и 240 мин.

Отчитане на
резултатите:

Най-често се прави качествена оценка на
резултата, като интермитентното кървене се локализира като зона
на повишено натрупване в коремната кухина. Може да се проведе и
количествена оценка, като се генерират сумарни образи, получени от
наслагването на 5 последователни фрейма. Очертават се съответни „зони на
интерес“ в коремната кухина и се генерират криви време-радиоактивност.
ПРОТОКОЛ № 21
за динамична гастроезофагеална сцинтиграфия

Индикации:

Доказване на гастроезофагиален рефлукс.

Контраин-

Бременност.

дикации:
Странични

Не са описани.

ефекти:
Подготовка на
пациента:

Болният се изследва на гладно.
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99мТс-сулфоколоид (не преминава
стомашно-чревната бариера) се въвежда през устата, разреден в 30 до
200 мл течност, невлияеща върху химическата му структура (прясно мляко,
чай, вода, ябълков сок).

Активност:

Въведената активност се оптимизира в зависимост от възрастта и
състоянието на пациента: 4,44 МБк – за кърмачета; 5,18 МБк – за деца до
14 години; 7,14 МБк – за възрастни; 5,90 МБк – за болни с резекция на
стомаха.

Време на

Веднага след приемане на радиофар-

сканиране:

мацевтика.

Апаратура:

Гама-камера (планарна, SPECT), снабдена с нискоенергиен с висока
разделителна способност колиматор.

Процедура на

Пациентът се изследва легнал по гръб,

изследването:

като детекторът на гама-камерата обхваща целия хранопровод и стомаха.
Регистрира се поредица от 120 образа с продължителност на всеки 30
секунди или поредица от 60 образа с продължителност на всеки 60 секунди.

Отчитане на
резултатите:

Прави се „сумарен образ“. Очертава се първата
„зона на интерес“ – хранопроводът. Очертава се втората „зона на
интерес“ – стомахът. Генерират се кривите време-радиоактивност на
хранопровода (езофагограма) и стомаха (гастрограма).
Визуализирането на радиоактивност проксимално от стомаха в хранопровода
говори за наличие на гастроезофагиален рефлуксен епизод.
ПРОТОКОЛ № 22
за динамична езофагеална сцинтиграфия

Индикации:

Изследване транспортната функция на хранопровода.

Контраин-

Бременност.

дикации:
Странични

Не са описани.

ефекти:
Подготовка

Болният се изследва на гладно.

на пациента:
Радиофармацевтик

99мТс-сулфоколоид се въвежда през
устата, разреден до 10 мл с вода. Могат да бъдат използвани също така:
99мТс-фитат или 99мТс-ДТРА, които също не преминават стомашночревната бариера.

Време на

Едновременно с преглъщането на радиофармацевтика.

сканиране:
Апаратура:

Гама-камера, снабдена с нискоенергиен с висока разделителна способност
колиматор.

Процедура на

Пациентът се изследва седнал, обърнат

изследването:

към колиматора. Маркира се крикоидният хрущял.
Регистрира се поредица от 240 образа с продължителност на всеки
1 секунда.

Отчитане на резултатите

Хранопроводът се разделя на три равни
еднакви части, които се обособяват в три „зони на интерес“ – горна,
средна и долна трета на хранопровода. Те се сумират в четвърта „зона на
интерес“ – целия хранопровод. Генерират се кривите време-радиоактивност
(езофагограми) за целия хранопровод и за отделните му третини. Определят
се транзитните времена за всяка една третина и за целия хранопровод.
Синтезира се „кондензиран образ“ от динамичната сцинтиграфия.
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ПРОТОКОЛ № 23
за динамична хепатобилиарна сцинтиграфия

Индикации:

Нарушена функция на черния дроб, нарушена проходимост на интра- и
екстрахепаталните жлъчни пътища, остър и хроничен холицистит, изтичане
на жлъчносъдържимо в коремната кухина, доказване атрезия на жлъчните
пътища.

Контраинди-

Бременност.

кации:
Странични

Не са описани.

ефекти:
Подготовка

Болният не трябва да приема храна

на пациента:

4 часа преди изследването.

Радиофарма-

Интравенозно въвеждане на производно

цевтик:

на имидодиоцетната киселина (HIDA). Изборът му и въведената активност
зависят от нивото на билирубина.

Активност:

74 – 185 МБк. При деца активността не трябва да е под 37 МБк.

Апаратура:

Гама-камера, снабдена с нискоенергиен с висока разделителна способност
колиматор.

Процедура на
изследването:

Пациентът се изследва легнал по гръб,
като детекторът на гама-камерата обхваща черния дроб и коремната кухина.
Първоначално се регистрира поредица от 120 образа с продължителност 1
секунда. Проследява се клирънсът на радиофармацевтика от кръвното русло.
Следва поредица от 60 образа с продължителност 60 секунди. Изследва
се функционалното състояние на хепатоцитите. Следва регистриране на
статични сцинтиграми за визуализиране проходимостта на жлъчните пътища
и евентуално на дуоденогастрален рефлукс. За доказване съкратителната
функция на жлъчния мехур може да се приеме Бойденова закуска или да се
инжектира холицистокинин.

Отчитане на

Очертават се необходимите „зони на интерес“ – сърце, черен

резултатите:

дроб, жлъчен мехур, черва. Генерират се съответните криви времерадиоактивност. Изчисляват се следните индекси:
– от сърдечната крива – кръвен клирънс, ретенционен индекс на сърцето;
– от хепатограмата – каптационен индекс, индекс на билиарна секреция,
паренхимен чернодробен индекс, индекс за чернодробна задръжка;
– от кривата на жлъчния мехур – освен визуализирането му се изчислява и
фракцията на изгонване.
ПРОТОКОЛ № 24

за визуализиране на активни възпалителни процеси с маркирани с (99м)Тс-HMPAO левкоцити
Индикации:

Доказване и визуализиране на активни възпалителни
процеси:
· в коремната кухина – абсцеси, фистули, болест на Крон,
улцерохеморагичен колит, апендицит, пиелонефрит,
съдови протези;
· в скелета или имплантирани ставни ендопротези;
· при локализиране на възпалителния процес при болни с фебрилитет
· при диференциране на тумор от възпалителен процес при болен с локална
симптоматика.

Контраиндикации:

Бременност. Лечение с кортикостероиди.
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Странични ефекти:

Не са описани.

Подготовка на

· Изследването се провежда на гладно.

пациента:

· Препоръчва се болният да не е на антибиотична терапия
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по време на изследването.
Радиофармацевтик:

(99м)Тс-HMPAO.

Активност:

300 – 450 МБк.

Време на

Около 4 часа, от които 2 часа за изолиране и маркиране

изследване:

на автоложните левкоцити на пациента и около 2 часа
сцинтиграфско проследяване на евентуален възпалителен
процес.

Апаратура:

Гама-камера с нискоенергиен колиматор.

Процедура на

От пациента се вземат около 40 мл венозна кръв с

изследването:

антикоагулант АСД и плазмастерил. След утаяване
на еритроцитите за период от 30 до 60 мин. надстоящата,
богата на левкоцити плазма се центрофугира на 1000
оборота за 10 мин. Към левкоцитния седимент се добавя
радиофармацевтикът. Следва инкубация от 15 мин.,
промиване на левкоцитния седимент с бедна на клетки
плазма, центрофугиране, ресуспендиране в бедна на
клетки плазма до 10 мл и реинжектиране на пациента.
Първата сцинтиграфия е на 30 мин. след инжектирането
на радиофармацевтика, а следващите – на 60 мин.,
120 мин., а по преценка и по-късно, ако възпалителният процес е с по-ниска
активност.

Отчитане на резултата

Дава се качествена и евентуално количествена оценка за наличие и
активност на възпалителния процес
ПРОТОКОЛ № 25

за метаболитна кюритерапия с (131)I-натриев йодид при хипертироидни заболявания
Индикации:

· Базедова болест.
· Токсични аденоми.
· Токсична полинодозна струма.

Контраиндикации:

Бременност, кърмене.
Фебрилни състояния.
Менструация.

Странични ефекти:

Отпадналост, сухота в устата и др.

Подготовка на

· Спиране на тиреостатичната терапия 2 – 7 дни преди

пациента:

лечението.
· Минимум 30 дни преди лечението да не са прилагани
йодсъдържащи рентген-контрастни материи.
· Изключване на седативни и сънотворни или съдържащи
йод медикаменти.
· Да се изключат йодсъдържащи храни.
· Изследването се провежда сутрин на гладно, ако изотопът
се приема през устата.
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· Сцинтиграфско изследване на щитовидната жлеза.
· Хипотиреоидизъм.
· Тиреотоксична криза.
Усложнения:

· Преходна левкопения.
· Рядко радиационен гастрит.
· Други – паротит, алергични реакции, екзацербация на
екзофталма.

Радиофармацевтик:

(131)I-натриев йодид.

Активност:

Еднократно от 111 до 370 МБк в зависимост от заболяването
и тежестта му.

Апаратура и контрол на

· Планарна, SPEKT гама-камера.

лечението със (131)I:

· Периодичен контрол на серумните нива на TSH, FT3_(T3),
FT4(T4) и при нужда нова сцинтиграфия на щитовидната
жлеза.

Процедура (начин на

· (131)I-натриев йодид се приема per os в капсула или

приложение):

течна форма на гладно.
ПРОТОКОЛ № 26
за сцинтиграфия на костен мозък с (99m)Tc-наноколоид
· При различни хематологични заболявания, протичащи с дистално
разрастване на костния мозък – миелофиброза, хемолитична анемия и
миопролиферативни заболявания.

Индикации:

· При доказване локализацията на активно кръвотворене в скелета.
· При визуализиране на огнищни дефекти в централния
костен мозък – например метастази.
Контраиндикации:

Бременност.

Странични ефекти:

Обичайно не се наблюдават, но в редки случаи може да се появят алергични
реакции, свързани с въведения протеин. За това е необходимо звеното да
разполага със съответните антиалергични медикаменти.

Подготовка на

Не се налага.

пациента:
Радиофармацевтик:

(99m)Tc-наноколоид.

Активност:

185 – 555 МБк – i.v. инжектиране.

Време за сканиране:

На 30 мин. след инжектиране.

Апаратура:

· Планарна или томографска гама-камера.

Процедура (начин на

· Прицелна или целотелесна сцинтиграфия.

приложение):
ПРОТОКОЛ № 27
за сцинтиграфия за визуализиране на соматостатинови рецептори
Индикации:

а) Откриване, локализация, стадиране на невроендокринни
тумори и други тумори с висока експресия на
соматостатинови рецептори и техните метастази:
Невроендокринни тумори:
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тумори на симпатоадреналната система (phaeochromocytoma,
neuroblastoma, ganglioneuroma and paraganglioma);
тумори на гастроинтестиналната система (GEP) (carcinoid,
gastrinoma, insulinoma, glucagonoma, VIPoma);
медуларен карцином на щитовидната жлеза;
хипофизарен аденом;
Merkel cell carcinoma;
дребноклетъчен карцином на белия дроб.
други тумори:
Ca glandule mamаe;
melanoma;
lymphoma;
Ca prostate;
недребноклетъчен карцином на белия дроб;
sarcoma;
бъбречен карцином;
Ca thyroideae;
astrocytoma;
meningioma.
б) Планиране на лечение със соматостатинови аналози.
в) Оценка на ефекта от лечението.
Контраиндикации:

Бременни и кърмачки.

Странични ефекти:

При пациенти с диабет, получаващи високи дози инсулин, е възможна
парадоксална хипогликемия.

Подготовка на

При лечение със соматостатинови аналози е необходимо

пациента:

спиране на лечението за един ден при кратко живущите и за 3 – 4 седмици
при дълго живущите.
Болният приема лаксативи за изчистване на
стомашно-чревния тракт при тумори в корема един ден преди изследването
и в дните на сканиране.
Изисква се добра хидратация на болния един ден преди
инжектирането и поне един ден след това.

Радиофармацевтик:

111IN-PENTETREOTIDE.

Активност:

120 дo 220 MBq (3.2 – 5.9 mCi) i.v.

Време на сканиране:

4, 24 часа, при необходимост 48, 72 часа след аплицирането.

Апаратура:

Гама-камера, 111In фотопик (172 и 245 keV) с 20 % прозорец
колиматор за средни енергии.

Процедура на

Цялотелесно сканиране

изследването:

Прицелно сканиране – матрица 256 x 256, поне 15 мин.
SPECT – ротация: 360; брой проекции: 60; време/проекция: поне 45 сек.;
матрица: 64 x 64.

Отчитане на

Описание на находката – качествена характеристика на

резултатите:

образите, интерпретация.
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ПРОТОКОЛ № 28
за сцинтиграфия с (131)I-MIBG при невроендокринни тумори
Индикации:

1) Онкологични:
a) откриване, локализация, стадиране на невроендокринни
тумори и техните метастази:
phaeochromocytom;
neuroblastom;
ganglioneuroblastom;
ganglioneurom;
paragangliom;
carcinoid;
medullary thyroid carcinoma;
Merkel cell tumor;
б) планиране на лечение с (131)I-MIBG;
в) оценка на ефекта от лечението.
2) Неонкологични:
Функционално изследване на адреналната
медула(хиперплазия), симпатикусова инервация на миокарда,
слюнчените жлези и белите дробове.

Контраиндикации:

Бременни и кърмачки.

Странични ефекти:

Рядко тахикардия, гадене, повръщане, коремна болка.

Подготовка на
пациента:

1. Блокиране на щитовидната жлеза с калиев перхлорат
3 пъти дневно, като се започне един ден преди апликацията и се продължи
3 дни след това.
2. Спиране за 2 седмици на: Tramadol, трициклични антидепресанти, Amitriptyline, imipramine, amoxapine, loxapine, doxepine,симпатикомиметици:
Phenylpropanolamine, pseudoephedrine, phenilephrine, amphetamine, dopamine,
isoproterenol, salbutamol, terbutaline, phenoterol, xylometazoline, Antihypertensive/cardiovascular: Labetalol, metoprolol, amiodarone Reserpine Bretylium,
guanethidine. Калциеви антагонисти: niphepidine, nicardipine, amlodipine,ACE
инхибитори: captopril, enalapril; антипсихотични; фенотиазини (chlorpromazine, promethazine, fluphenazine), тиоксантани (maprotiline, trazolone),
бутирофенони (droperidol, haloperidol).

Радиофармацевтик:

(131)I-Metaiodobenzylguanidine (MIBG).

Активност:

За възрастни: 40 – 80 MBq (1.2 – 2.2 mCi).
За деца: мин. активност 35 MBq; макс. активност 80 MBq.
Aплицира се бавно венозно (най-малко 5 мин.).

Време на сканиране:

24, 48, 72 часа след аплицирането.

Апаратура:

· Гама-камера.
· Високоенергиен колиматор.

Процедура на
изследването:

· Цялотелесно сканиране.
· Статично сканиране – матрица 256 x 256, > 150 000 импулса.
· При нужда SPECT.

Отчитане на

Описание на находката – качествена характеристика на

резултатите:

образите, интерпретация.
ПРОТОКОЛ № 29
за определяне обема на циркулиращата кръв, еритроцитна маса и плазма

Индикации:

· Диагноза и диференциална диагноза на полицитемиите.
· Определяне на терапевтичния подход.
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Контраиндикации:

Бременни.

Странични ефекти:

Няма.

Подготовка на

· Да не е лекуван с диуретици.

пациента:

· Да не е провеждано кръвопускане в последните 20 дни.

Радиофармацевтик:

51Cr-натриев хромат.

Аплицирана

3,7 МБк (1 µCi/kg).
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активност:
Апаратура:

Радиометър, кладенчев кристал, центрофуга.

Процедура:

· Вземат се 3 – 15 мл автоложна венозна кръв с антикоагулант (цитратен
разтвор).
· Маркира се с радиофармацевтика и се инкубира един час при стайна
температура или 30 мин. в термостат, без или след предварително
получаване на чиста еритроцитна маса (центрофугиране за 10 мин. при
300 g).
· Ако се работи с цялостна кръв, тя се центрофугира за отстраняване на
надстоящата плазма (или се промива, ако се работи с еритроцитна маса).
· Ресуспендира се с физиологичен разтвор до първоначалния обем кръв,
като се отделя половината количество за стандарт, който допълнително се
разрежда, а остатъкът се реинжектира на пациента.
· Взема се проба(и) кръв след хомогенизиране на маркираната еритроцитна
суспенсия (около 20 мин. след i.v. аплициране).
· Определя се стойността на хематокрита.
· Измерват се радиоактивността на стандарта и пробата.

Отчитане на

· Принципът на изследването и дилуционен – по степента на

резултатите:

разреждане на радиомаркера може да се определи обемът на една затворена
система.
· ОЦК = активност на стандарта/активност на проба кръв.
· Обем на еритроцитите = ОЦК.хематокрита.
· Обем на плазмата = ОЦК. (1-хематокрита).
· Теоретичният ОЦК се определя според пола, теглото и ръста по
номограми или формули.
ПРОТОКОЛ № 30
за изследване преживяемост и секвестрация на тромбоцити

Индикации:

· Диференциална диагноза на тромбоцитопеничните
състояния.
· Определяне локализацията на разграждане на тромбоцитите.
· Определяне на терапевтичния подход и прогнозата на
болния при евентуална спленектомия.

Контраиндикации:

· Бременност.

Странични ефекти:

· Няма.

Подготовка на

· По възможност да не се лекува с кортикостероиди.

пациента:
Радиофармацевтик:

· 51Cr-натриев хромат.

Аплицирана

· 11 МБк.

активност:
Процедура:

· Към Тр маса (70 мл) в сакче се добавя 15 мл АСД (CPD).
· Суспенсията се центрофугира 10 мин. при 460 g (3110 оборота) на 22° С.
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· Надстоящата плазма се отстранява и се съхранява, а към Тр седимент
се прибавя 10 мл физиологичен разтвор за промиване и отново се
центрофугира за 10 мин. при 350 g (2000 оборота).
· Отстранява се надстоящата плазма, а тромбоцитният седимент се маркира
с радиофармацевтика и се инкубира за 45 – 60 мин. на стайна температура.
· Добавя се 10 мл от съхранената плазма, ресуспандира се и се изготвя
I стандарт (към 0,5 ml тромбоцитен концентрат се прибавя 9,5 ml
физиологичен разтвор, към 0,5 ml от така разредения концентрат се прибавя
1,5 ml физиологичен разтвор до краен обем 2 ml, които се радиометрират).
· Отново се центрофугира за 10 мин. при 460 g (3110 оборота).
· Отстранява се надстоящата суспенсия, а към тромбоцитния седимент
отново се добавя от съхранената плазма (общ обем около 10 мл).
· Филтрира се маркираният тромбоцитен концентрат през система за
кръвопреливане.
· Подготвя се маркираният тромбоцитен концентрат за инжектиране в 20 ml
спринцовка. Отделя се 1 ml за стандарт.
· Изготвя се II стандарт (към 0,5 ml от тромбоцитен концентрат се прибавя
9,5 ml физиологичен разтвор, от така разредения тромбоцитен концентрат се
радиометрират 2 ml).
· Инжектира се маркираният тромбоцитен концентрат венозно и се
отбелязва на влятото количество в ml.
· Взема се венозна хепаринизирана кръв от пациента на 30 мин. (100 %),
1-ви, 2-ри, 3-ти ден, до деня, когато активността в кръвните проби достигне
10 %.
· Преживяемостта на Тр се определя графически.
· Локализацията на секвестрация/деструкция на Тр се определя с помощта
на далачен и чернодробен секвестрационен индекс чрез измерване
активността над слезката, черния дроб и сърцето във времето на вземане на
кръвните проби.
Отчитане на

· Определя се преживяемоста на тромбоцитите в дни.

резултатите:

· Определяне мястото на секвестрация/деструкция.
ПРОТОКОЛ № 31
за перфузионна мозъчна сцинтиграфия

Индикации:

Доказване и проследяване ефекта от лечение на съдови заболявания на
мозъка.
Деменции.
Мозъчни тумори.
Локализиране на епилептично огнище.

Контраиндикации:

Бременност.

Странични ефекти:

Не са описани.

Подготовка

Пациентът 15 минути преди

на пациента:

въвеждане е в покой, със затворени очи, в тихо, затъмнено помещение.

Радиофармацевтик:

99мТс-НМРАО.

Активност:

740 MBq.

Време на

15 минути след интравенозното

сканиране:

въвеждане.

Апаратура:

Томографска гама-камера с нискоенергиен с висока разделителна способност
колиматор.

Процедура на

Регистрират се 64 образа с продължителност на

изследването:

всеки един 30 сек. при ротация на детектора 360°. Отчита се
разпределението на перфузията на мозъка.
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ПРОТОКОЛ № 32
за мозъчна сцинтиграфия при визуализиране на допаминови рецептори
Индикации:

Болест на Паркинсон.
Мултисистемна атрофия.
Прогресивна супрануклеарна парализа.
Подпомагане диференциалната диагноза на болестта на Алцхаймер и
дименцията с телата на Люи.

Контраиндикации:

Бременност.

Странични ефекти:

Не са описани.

Подготовка на

Блокиране на щитовидната жлеза

пациента:

с Луголов разтвор преди и 24 часа след изследването.

Радиофармацевтик:

(123)І-Datscan.

Активност:

185 MBq.

Време на

3 – 6 часа след интравенозното

сканиране:

въвеждане.

Апаратура:

Томографска гама-камера с нискоенергиен с висока разделетелна способност
колиматор.

Процедура на
изследването:

Регистрират се 120 образа с продължителност на
всеки 20 – 25 секунди, при ротация на детектора 360°. Резултатът се
интерпретира визуално (за степен на натрупване на радиофармацевтика в
стриатума), като е възможна и количествена обработка чрез очертаване на
„зони на интерес“ за обективна оценка.
ПРОТОКОЛ № 33
за сцинтиграфия на лимфни възли

Индикации:

Конвенционална сцинтиграфия:
определяне стадия на даден туморен процес чрез визуализиране (с гамакамера) на лимфни възли в аксиларната, ингвинаблната, илиачната и
парастерналната област.
Сцинтиграфия на сентинелните лимфни възли:
определяне стадия на даден туморен процес чрез локализиране (с гамакамера и гама-детекторна сонда) на лимфните възли, които първи дренират
лимфния ток от даден туморен процес – при меланома, карцином на
гърдата, мъжка и женска полова система и др.

Контраиндикации:

Бременност.
За сцинтиграфия на сентинелните лимфни възли туморът не трябва да е
в напреднал стадий, както и да е налице повече от една туморна лезия в
гърдата.

Странични ефекти:

Много рядко е възможна алергична реакция към въведения белтък.

Подготовка

Не се налага.

на пациента:
Радиофармацевтик:

(99м)Тс-наноколоид (филтриран сулфоколоид) с размери между 40 и 200 nm

Активност:

37 – 74 МБк, като при визуализация на сентинелните лимфни възли
активността е разделена най-често на 4 порции.

Време на сканиране:

Провежда се динамична сцинтиграфия до 15 – 30 мин. за локализиране на
лимфния ток, след което се провеждат статични сцинтиграфии на 30, 60, 120
мин. (матрикс 128 x 128).

Апаратура:

Гама-камера с нискоенергиен колиматор и интраоперативна гамадектекторна сонда (при сентинелните лимфни възли).
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При конвенционалната сцинтиграфия радиофармацевтикът се
инжектира субкутанно – най-често в областта на интердигиталното
пространство на горните или долните крайници. Пациентът лежи
неподвижно по време на динамичното изследване, като впоследствие се
записват статични образи на определено време.
Проследяват се степента и симетричността в натрупването в лимфните
вериги.
При сцинтиграфията на сентинелните лимфни възли радиофармацевтикът се
инжектира в областта около тумора, оперативния цикатрикс или ареолата
на млечната жлеза, като сентинелните възли се отбелязват с неизтриваемо
мастило върху кожата. При последващата операция се определя тяхната
точна локализация с помощта на интраоперативна гама-детекторна
сонда. Допълнително е възможно операторът да инжектира около тумора
метиленово синьо за онагледяването им.
ПРОТОКОЛ № 34

за провеждане на еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография (SPECT/
CT) на хибриден скенер
Хибридната техника
еднофотонна емисионна
компютърна томография с
компютърна томография
(SPECT/CT):

Реализира образно изследване, с което се осъществява визуализиране и
локализиране на разпределението на гама-емитиращ радиофармацевтик след
въвеждане в тялото на пациента. Съвременните интегрирани SPECT/CT
апарати съчетават дву- или триглави гама-камери с компютър-томографски
скенер. Така се получава комбинирана функционална информация от SPECT,
съчетана с анатомична от СТ, интегрирани в едно изследване с по-висока
точност.
Протоколът на изследването в зависимост от диагностичните цели включва
самостоятелно или комбинирано приложение както на томографската гамакамера, така и на СТ-скенер (със или без прилагане на контраст).

Индикации:

· Подпомагане диагнозата на туморен процес, определяне стадия,
визуализиране на рецидивите, метастазите, проследяване ефекта от лечение
и прогнозата на болния.
· За функционална и морфологична диагностика на заболяванията на
щитовидната и паращитовидната жлеза, скелета, сърцето, мозъка, белия
дроб, бъбреците, визуализиране и локализиране на възпалителен процес и
др.
· Визуализиране и локализиране на сентинелни лимфни възли.
· При планиране на лъчелечението за целите на онкологията.

Контраиндикации:

Бременност.
При кърмачки кърменето трябва да се спре за известен период от време
в зависимост от биологичния период на полуразпад на използвания
радиофармацевтик.

Странични ефекти:

Не са съобщени.

Подготовка на пациента:

Тя е специфична в зависимост от вида на изследването и използвания
радиофармацевтик. Може да се наложи спиране на определени медикаменти
при изследване на сърцето, бъбреците, щитовидната жлеза, мозъка и
невроендокринните тумори. За намаляване лъчевото натоварване на
щитовидната жлеза при използване на маркирани с йод радиофармацевтици
тя трябва предварително да бъде блокирана, най-често с Луголов разтвор.
При провеждане на СТ изследване за корекция на разсеяното лъчение и
локализация на находката или като диагностично при процеси в гръдния
кош и корема може да се приложи перорален или венозен контраст за
адекватно визуализиране на находката. При това изследването трябва да се
провежда при съобразяване с контраиндикациите за прилагане на контраста.

Радиофармацевтици:

Най-често се използват маркирани с 99мТс-радиофармацевтици в зависимост
от вида на изследването, по-рядко – 131 I, 111 In, 123 I и др. Активността им
се съобразява с теглото, възрастта, предполагаемата диагноза и състоянието
на болния.
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Време на сканиране:

В зависимост от нуклеарномедицинското изследване то варира – от
синхронно с въвеждане на радиофармацевтика до няколко часа след
неговото въвеждане.

Апаратура:

SPECT/CT хибриден скенер за получаване на емисионно томографски
(SPECT), трансмисионно томографски (СТ) и комбинирани структурноанатомични и функционални образи (SPECT/CT). СТ може да е е
нискодозова за отслабване на разсеяното лъчение от еднофотонните гамаемитери и точна анатомична локализация на патологичните огнища.
След SPECT изследването може да се провежда и диагностична СТ след
въвеждане на перорален или интравенозен контраст.

Диагностичен алгоритъм:

1. Нискодозова СТ за отслабване на разсеяното лъчение и структурноанатомична локализация, проведена целотелесно или прицелно.
2. Планарно или SPECT изследване, като прилаганият протокол е в
зависимост от диагностичната цел.
3. SPECT/CT образът се синхронизира със съвпадаща геометрия на SPECT и
СТ образите.
4. Диагностична СТ с орален или интравенозен контраст на избрани зони на
същия скенер в еднодневен протокол.

Анализ на получените
резултати:

· Обработка и описание на получените образи в зависимост от вида
изследване
· Количествена оценка на функционалното състояние на определен орган
или на нуклеарномедицинската находка.

Документиране на
изследването:

· Получаване на образ: снимков материал или електронен носител.
· Текстово медицинско заключение.
· Архивиране на изследването в електронен албум и (или) хартиен носител.
ПРОТОКОЛ № 35

за провеждане на позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) на хибриден
ПЕТ/КТ скенер

Хибридната техника
позитронно-емисионната
томография с компютърна
томография (ПЕТ/КТ):

Съвременно целотелесно и триизмерно томографско нуклеарномедицинско
образно изследване. То се провежда на хибриден скенер, включващ два
образни метода в единна неразривно свързана скенираща технология
ПЕТ/КТ скенер, след интравенозното въвеждане на позитронноемитиращ
радиофармацевтичен препарат – най-често (18)F-FDG-[18Fluor]-fluoro-2deoxy-D-glucose) за изобразяване на злокачествени заболявания (80 – 85 %
от всички изследвания), заболявания на сърцето (10 – 15 %) и на
централната нервна система (главния мозък 5 – 10 %) с висока степен на
чувствителност, специфичност и точност. Диагностичните възможности на
(18)F-FDG и на други позитронни емитори се основават на метаболитно
избирателно натрупване в различни нормални и патологични клетъчни и
тъканни структури в човешкия организъм в зависимост от биохимичната им
структура, биологичната, рецепторната и метаболитната активност.

Протоколът може да

· Туморотропна диагностика.

включва:

· Кардиодиагностика за оценка на жизнеспособен миокард.
· Заболявания на централната нервна система, вкл. болест на Алцхаймер и
др.

Диагностика и стадиране на онкологични заболявания

Индикации за изследването:

· Първична диагноза и стадиране на онкологичните заболявания в
целотелесен режим:
първичен тумор (Т), изобразяване обхващането на регионални (N) и далечни
лимфни и органни метастази (М).
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· Откриване и визуализиране на първичното туморно огнище (Т) при
неизвестно първично огнище.
· Диференциална диагноза между следоперативна фиброза и остатъчна
туморна тъкан.
· Изобразяване на рецидиви и нов тласък на заболяването (престадиране).
· Проследяване ефекта от лечението на различни онкологични заболявания.
· Критерий за лекарствена резистентност и промяна на терапевтичната
схема.
· Прицелно (таргетно) планиране на лъчетерапия.
· Определяне прогнозата на заболяването.
Контраиндикации:

Абсолютни – няма.
Относителни: бременност, кърмене.

Странични ефекти:

Не са съобщени.

Подготовка на пациента:

Изследването се провежда на гладно не по-рано от 4 часа след последния
прием на храна при нормален прием на течности и при нормални стойности
на кръвната захар (при болни с диабет – стойности, по-ниски от 7,5
ммол/л). При болни с диабет с по-високи стойности на кръвнозахарното
ниво се провежда специална подготовка.

Радиофармацевтици:

Най-често прилаганият е (18)F-FDG.
[(18)Fluor]-fluoro-2-deoxy-D-glucose) – циклотронен продукт.

Активност:

370 – 555 МБк/70 кг телесно тегло.

Време на сканиране:

60 – 90 мин. след интравенозното въвеждане на 18F-FDG. От времето на
инжектиране на радиофармацевтика до сканирането изследваният трябва да
бъде в самостоятелно помещение в покой и при комфортна температура.

Апаратура:

ПЕТ/КТ хибриден скенер за получаване на ПЕТ, КТ и насложени ПЕТ/
КТ структурно-анатомични и функционални образи. КТ е нискодозова за
отслабване на разсеяното лъчение от ПЕТ и точна анатомична локализация
на хиперметаболитните огнища. След ПЕТ/КТ изследването може да се
провежда и диагностична КТ след въвеждане на интравенозен контраст.

Диагностичен алгоритъм:

1. Нискодозова КТ (helical mode) за отслабване на разсеяното лъчение и
структурно-анатомична локализация.
2. ПЕТ целотелесно сканиране: 60 – 90 мин. след и.в. инжектиране на
370 – 555 МБк (18)FDG.
3. ПЕТ/КТ образът се синхронизира със съвпадаща геометрия на ПЕТ и КТ
образите.
4. Диагностична КТ с интравенозен не-йонен контраст на избрани зони на
същия скенер в еднодневен протокол.
5. Количествено определяне на ССН макс (SUVmax:
Standardized uptake value) на (18)FDG се изчислява на всички
хиперметаболитни огнища, описани на ПЕТ.

Анализ на получените
резултати:

· Обработка и описание на получените серии образи в зависимост от вида
изследване.
· Количествено определяне на степента на натрупване на радиомаркера в
патологичните огнища (ССН /SUV).

Документиране на
изследването:

· Получаване на образ: снимков материал или електронен носител.
· Текстово медицинско заключение. Последното е обсъдено на клиничен
рапорт.
· Архивиране в електронен албум и хартиен носител.“

Министър: А.-М. Борисова
6577
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 1999 г. за приемане на деца и ученици
в Националния учебен комплекс по култура
с Лицей за изучаване на италиански език
и култура с участието на Република Италия
(обн., ДВ, бр. 25 от 1999 г.; изм. и доп., бр.
32 от 2001 г., бр. 25 от 2002 г., бр. 15, 20 и 57
от 2003 г., бр. 11 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г.,
бр. 76 от 2009 г., бр. 14 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „освободени места“
се добавя „и броят на децата в група е помалък от 22“.
2. В ал. 4 след думите „освободени места“
се добавя „и броят на децата в група е помалък от 22“.
§ 2. В чл. 7, ал. 1 думите „отделно за момичета и за момчета“ се заличават.
§ 3. Параграф 7 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Наредбата се издава на основание
чл. 26а, ал. 5 от Закона за народната просвета.“
За министър: М. Тодоров
6770

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици
в Националната гимназия за древни езици
и култури „Константин-Кирил Философ“
(обн., ДВ, бр. 25 от 2002 г.; изм., бр. 29 и 57
от 2003 г., бр. 11 и 88 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 75 от 2009 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Кандидатите за приемните и приравнителните изпити подават следните документи:
1. заявление-образец за кандидатстване
съгласно приложение № 1 в срок от 15 до
25 май за приемни изпити и от 16 до 20 юни
за приравнителни изпити;
2. копие на акт за раждане в сроковете
по т. 1.
(2) Допълнително към документите за
приемни изпити по ал. 1 се прилагат в срок
от 15 до 20 юни:
1. копие на удостоверение за завършен
VІІ клас;
2. служебна бележка за получената оценка
по български език и литература от националното външно оценяване.“
§ 2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„(3) Изпитът по ал. 1, т. 2 се провежда в
НГДЕК по график от 22 до 28 юни от 8,00 ч.
Графикът се обявява в сградата на гимназията
на 21 юни.“
§ 3. В чл. 13 думите „14 юли“ се заменят
с „28 юни“.
§ 4. В чл. 18, ал. 2 думите „14 юли“ се
заменят с „30 юни“.
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „15 юли“ се заменят с
„30 юни“.
2. В ал. 2 думите „25 юли“ се заменят с
„5 юли“.
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 6, т. 2 изразът „Наредба № 1 от
1996 г. за признаване на завършен клас или
степен на средно образование и професионална квалификация по документи, издадени
от легитимни училища на чужди държави
(ДВ, бр. 20 от 1996 г.)“ се заменя с „Наредба
№ 2 от 2003 г. за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация
по документи, издадени от училища на други
държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.)“.
2. Създава се алинея 8 със следния текст:
„(8) Учениците по ал. 1 и 3 полагат прирав
нителен изпит, в случай че не са положили
изпита по чл. 5, ал. 1, т. 1 в училището, в
което са завършили VII клас.“
§ 7. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 26а, ал. 5 от Закона за народната просвета.“
За министър: М. Тодоров
6665

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 3 от
2008 г. за вида на информацията и реда за
предоставянето є от Министерството на
вътрешните работи на Министерството на
правосъдието за нуждите на Главна дирекция
„Охрана“ при изпълнение на функциите є
(ДВ, бр. 6 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „чл. 391, ал. 2“ се заменят с „чл. 391, ал. 3“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „четири“ се заменя с „пет“.

БРОЙ 65
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2. В ал. 3 думите „Дирекция „Координация
и информационно-аналитична дейност“ (ДКИАД)“ се заменят с „Дирекция
„Комуникационни и информационни системи“
(ДКИС)“.
§ 3. В чл. 4, т. 2 думите „със съдебна и“
се заменят със „с“.
§ 4. В чл. 5 думите „Областна дирекция
„Полиция“ се заменят с „Областна дирекция
на МВР“.
§ 5. В чл. 9 съкращението „ДКИАД“ се
заменя с „ДКИС“.
§ 6. В чл. 11 думите „включва към“ се
заменят с „допуска до“.
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§ 7. Чл. 16 се изменя така:
„Чл. 16. Главният директор на ГД „Охрана“
издава заповед, уреждаща вътрешния ред в
дирекцията и областните є звена, за ползване
на получената от МВР информация.“
§ 8. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 391, ал. 4“ се заменят
с „чл. 391, ал. 5“.
Министър на правосъдието: М. Попова
Министър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
6784
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-12-12
от 5 февруари 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона
за защита на растенията във връзка с Решение
2009/562/ЕО на Комисията от 13 юли 2009 г. относно невключването на метам в приложение І на
Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на
разрешенията за продукти за растителна защита,
съдържащи това вещество, Решение 2009/616/
ЕО на Комисията от 17 август 2009 г. относно
невключването на нефтено масло CAS 92062-35-6
в приложение І на Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти
за растителна защита, съдържащи посоченото
вещество, Решение 2009/617/ЕО на Комисията
от 17 август 2009 г. относно невключването на
парафиново масло CAS 64742-54-7 в приложение
І на Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна
защита, съдържащи посоченото вещество, Решение 2009/859/ЕО на Комисията от 30 ноември
2009 г. относно невключването на дифениламин
в приложение І на Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти
за растителна защита, съдържащи посоченото
вещество, Решение 2009/860/ЕО на Комисията
от 30 ноември 2009 г. относно невключването на
триазоксид в приложение І на Директива 91/414/
Общо
наименование на
активните
вещества
Метам

Номер на решение/
регламент за невключване на активни вещества в приложение І
към Директива 91/414/
ЕИО

ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията
за продукти за растителна защита, съдържащи
посоченото вещество, Решение 2009/887/ЕО на
Комисията от 30 ноември 2009 г. относно невключването на бифентрин в приложение І на
Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането
на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
за които Европейската комисия е взела решение
да не бъдат включени в списъка на активните
вещества, разрешени в Европейския съюз, и които не могат да се използват за производство на
продукти за растителна защита с цел предлагане
на пазара и употреба на територията на Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-245 от
2006 г. (ДВ, бр. 39 от 2006 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-561 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.),
Заповед № РД-09-1080 от 2006 г. (ДВ, бр. 108 от
2006 г.), Заповед № РД-09-399 от 2007 г. (ДВ, бр.
55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-514 от 2007 г. (ДВ,
бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-669 от 2007 г.
(ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-09-797 от
2007 г. (ДВ, бр. 1 от 2008 г.), Заповед № РД-09-799
от 2007 г. (ДВ, бр. 1 от 2008 г.), Заповед № РД12-59 от 2008 г. (ДВ, бр. 56 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-78 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-81 от 2008 г. (ДВ, бр. 109 от
2008 г.), Заповед № РД-12-35 от 2009 г. (ДВ, бр.
47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-36 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-37 от 2009 г.
(ДВ, бр. 47 от 2009 г.), както следва:

Дата на влизане в сила
на решение/регламент
за не-включване на активни вещества в приложение І към Директива 91/414/ЕИО

Краен срок
за прекратяване
на националните
разрешения

Краен срок
за употреба на
наличните количества

2009/562/ЕО

28.07.2009 г.

31.12.2013 г.

31.12.2014 г.

Н е ф т е н о 2009/616/ЕО
масло CAS
92062-35-6

18.08.2009 г.

17.02.2010 г.

17.02.2011 г.

Парафино- 2009/617/ЕО
во масло
CAS 6474254-7

18.08.2009 г.

17.02.2010 г.

17.02.2011 г.

Дифенила- 2009/859/ЕО
мин

01.12.2009 г.

30.05.2010 г.

30.05.2011 г.

Триазоксид 2009/860/ЕО

01.12.2009 г.

30.05.2010 г.

30.05.2011 г.

Бифентрин 2009/887/ЕО

04.12.2009 г.

30.05.2010 г.

30.05.2011 г.

2. Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за растителна защита.
3. Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред
Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6738

Министър: М. Найденов
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ЗАПОВЕД № РД-12-62
от 3 август 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2009/154/ЕС на Комисията от 30 ноември 2009 г.
за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета за включване на цифлуфенамид като активно
вещество (ОВ L, бр. 314 от 2009 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна
защита с цел предлагане на пазара и употреба
в Република България, утвърден със Заповед
№ РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.;
попр., бр. 7 от 2007 г.), допълнен със: Заповед
№ РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.);
Заповед № РД-09-1035 от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от
2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12
от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (ДВ,
бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г.
(ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД- 09-515 от
2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17
от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед
№ РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г.(ДВ, бр. 55 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр.
Общо
име,
идентификационни
номера
302.
Цифлуфенамид
CAS №:
18040960-3
C I PA C
№: 759

IUPAC
име

Чистота

Номер
Дата на
на дирек- влизане в
тивата за
сила
включване

( Z ) - N - [ α- ≥ 980 2009/
( ц и к л о  g/kg
154/ ЕО
п р о п и л 
м е т о к с и 
имино)
-2,3-ди
флуоро-6(триф луо
ром ет ил)
бенз ил]-2фенил аце
тамид
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95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г.
(ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от
2008 г.(ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3
от 2009 г.(ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД12-4 от 2009 г.(ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед
№ РД- 12-5 от 2009 г.(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г.(ДВ, бр. 22 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2009 г.(ДВ, бр. 22 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от
2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48
от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр.
60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ,
бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г.
(ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД 12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД 12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД- 12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от
2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр.
24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010г. (ДВ,
бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от
2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44
от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), както следва:

Дата на
Срок за
Срок за
изтичаприлаприключне на
гане на
ване на
срока на разпоред- пререгисвключбите на
трацията
ване
национално
ниво

Специфични условия

01.04. 2010 3 1 . 0 3 . 0 1 . 1 0 . 30.09. 2011 ЧАСТ А
2020
2010
Може да се разрешава за употреба
единствено като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да
бъдат взети под внимание заключенията в доклада за преглед
на цифлуфенамид и по-специално
допълнения I и II към него, така,
както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните
на 2 октомври 2009 г.
При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат
специално внимание на опазването на подпочвените води, когато
активното вещество се прилага
в региони с уязвими почвени и/
или климатични условия.
Условията за издаване на разрешение включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване
на риска.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за растителна защита.
4. Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването и пред
Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6739

За министър: Св. Боянова

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-12-63
от 3 август 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за
защита на растенията във връзка с Директива
2010/17/ЕС на Комисията от 9 март 2010 г. за
изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
с оглед включване на малатион като активно
вещество (обн., ОВ L, бр. 60 от 2010 г.; попр.,
бр. 113 от 2010 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества,
разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с
цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от
2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9
от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД09-400 от 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.);
Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от
2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ,
бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.
(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67
от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-

Общо
име,
идентификационни
номера

IUPAC
име

1

2

Малатион
CAS №:
121-75-5
C I PAC
№: 12

Диетил
(диметоксифосфинотиои л т ио)
сукцинат
или S-1,2bis (етоксикарбонил) етил
O,O -д иметилфосфородитиот
рацемат

Чист ота

Номер
на директивата за
включване

3

4

≥ 950 g/ 2010/
kg
17/ЕС
Примеси:
Изомал ат ион:
не повече от 2
g/kg

Дата
на
влизане в
сила

Дата на
изтичане на
срока на
включване

5

6
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12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от
2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21
от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от
2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от
2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62
от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ,
бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22
от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ,
бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от
2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), както следва:

Срок за
Срок
прила- за пригане на
ключразповане
редбите
на
на наци- пререонално гистраниво
цията
7

01.05. 3 0 . 0 4 . 3 0 . 0 9 . 2010
2020
2010

8

Специфични условия

9
ЧАСТ А
Разрешава се единствено за употреба
като инсектицид. Разрешения следва
да се предоставят само на професионални потребители.
ЧАСТ Б
При прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се
вземат под внимание заключенията от
доклада за преглед на малатион, и поспециално допълнения I и II към него,
финализиран от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето на
животните на 22 януари 2010 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат специално
внимание на:
– безопасност та на операторите и
работниците: указанията за употреба
трябва да предвиждат използване на
подходяща лична предпазна екипировка;
– защитата на водните организми:
в условията за получаване на разрешения трябва да бъдат включени
мерки за намаляване на риска, като
например създаване на буферни зони,
когато това е целесъобразно;
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– защитата на насекомоядните птици
и медоносните пчели: в условията за
получаване на разрешения трябва да
бъдат включени мерки за намаляване
на риска, когато това е целесъобразно;
що се отнася до пчелите, етикетът и
придружаващите указания трябва да
съдържат необходимите обозначения,
за да се избегне тяхната експозиция.
Държавите членки гарантират, че
препаратите с основна съставка метомил са придружени от необходимите
указания, за да се избегне рискът от
образуването на изомалатион в количества, надвишаващи максималните
разрешени количества, по време на
складиране и транспорт.
Когато е целесъобразно, условията
за получаване на разрешения трябва
да включват допълнителни мерки за
намаляване на риска.
Съответните държави членки гарантират, че нотификаторът представя
на Комисията:
– информация, потвърждаваща оценката на риска за потребителите и
оценката на риска за насекомоядни
птици при еднократен и продължителен прием;
– количествени данни за разликите
в т окси колог и ч н и я по т ен ц иа л на
малаоксон и малатион.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
3. Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за растителна защита.
4. Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред
Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Св. Боянова

6740

ЗАПОВЕД № РД-12-64
от 4 август 2010 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2010/20/ЕС
на Комисията от 9 март 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО с цел изключване на активното
вещество толилфлуанид и отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи
посоченото вещество, нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да
не бъдат включени в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, и които не могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и
употреба на територията на Република България, утвърден със Заповед № РД-09-245 от 2006 г. (ДВ, бр.
39 от 2006 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-561 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), Заповед № РД-091080 от 2006 г. (ДВ, бр. 108 от 2006 г.), Заповед № РД-09-399 от 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-514 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-669 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.)
Заповед № РД-09-797 от 2007 г. (ДВ, бр. 1 от 2008 г.), Заповед № РД-09-799 от 2007 г. (ДВ, бр. 1 от
2008 г.), Заповед № РД-12-59 от 2008 г. (ДВ, бр. 56 от 2008 г.), Заповед № РД-12-78 от 2008 г. (ДВ, бр. 98
от 2008 г.), Заповед № РД-12-81 от 2008 г. (ДВ, бр. 109 от 2008 г.), Заповед № РД-12-35 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-36 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-37 от 2009 г.
(ДВ, бр. 47 от 2009 г.), както следва:
Общо
Номер на решение/регламент/
Дата на влизане в сила на решенаименование директива за невключване на ак- ние/регламент за невключване на
на активните тивни вещества в приложение І активни вещества в приложение І
вещества
към Директива 91/414/ЕИО
към Директива 91/414/ЕИО
Толилфлуанид 2010/20/ЕС

01.06.2010 г.

Краен срок Краен срок за
за прекратя- употреба на
ване на на- наличните коционалните
личества
разрешения
30.11.2010 г.

31.05.2011 г.

2. Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната служба за растителна защита.
3. Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред
Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6741

За министър: Цв. Димитров
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-101
от 20 юли 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Полски Тръмбеш, Решение
№ 576 по протокол № 51 от 20.05.2010 г. на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш, становище
от Регионалния инспекторат по образованието –
Велико Търново, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448
от 20.04.2010 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците под нормативно определения минимум, считано от 15.09.2010 г., преобразувам ОУ
„Христо Ботев“ – с. Орловец, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, в НУ „Христо
Ботев“ – с. Орловец, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на ОУ „Христо Ботев“ – с.
Орловец, общ ина Полск и Тръмбеш, област
Велико Търново, ще продължи да се ползва от
преобразуваното училище.
3. Учениците от прогимназиалния етап на ОУ
„Христо Ботев“ – с. Орловец, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, да се пренасочат към СОУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски
Тръмбеш, община Полск и Тръмбеш, област
Велико Търново, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците от прогимназиалния етап на ОУ „Христо
Ботев“ – с. Орловец, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново, да се съхранява в СОУ
„Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.
5. Фондът от учебници да се съхранява в преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
6669

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1026
от 17 юни 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 ЗА във връзка с чл. 3
от Устройствения правилник на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и
чл. 27, ал. 2, т. 4 АПК във връзка с чл. 23, ал. 1
ЗПБ нареждам:
1. Отказвам да се открие производство за
предоставяне на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали, от находище „Девисил“,
разположено в землището на с. Егрек, община
Крумовград, област Кърджали, по заявление,
регистрирано в МРРБ с вх. № 70-00-7-45 от
29.07.2003 г., подадено от „Геоинженеринг“ – АД.
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2. Прекратявам производството по образуваната в МРРБ преписка с вх. № 70-00-7-45 от
29.07.2003 г., поради недопустимост на искането.
Мотиви
В Министерството на регионалното развитие
и благоустройството е подадено заявление с вх.
№ 70-00-7-45 от 29.07.2003 г. за пряко предоставяне
на концесия за добив на подземни богатства –
скалнооблицовъчни материали, от находище
„Девисил“, разположено в землището на с.
Егрек, община Крумовград, област Кърджали,
по реда на чл. 29 ЗПБ. Заявлението е подадено
от „Геоинженеринг“ – АД, вписано в търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
825365349, със седалище и адрес на управление:
Асеновград, ул. Б. Икономов 19.
Предпоставките на чл. 29 ЗПБ за пряко определяне на титуляря на разрешение за търсене
и/или проучване за концесионер за добив на открито находище са три: титулярят да е обявил и
регистрирал откритие на находище на подземни
богатства в срока и в границите на площта по
предоставеното му разрешение; да е получил
удостоверение за направено търговско откритие
на находище по реда на чл. 21, ал. 4 ЗПБ и да е
подал писмено заявление за концесия до съответния орган в срок до шест месеца след получаване
на удостоверението за търговско откритие.
„Геоинженеринг“ – АД, Асеновград, е титуляр
на удостоверение за търговско откритие № 0070
от 31.01.2003 г. за находище „Девисил“ със запаси и координати, посочени в протокол № НБ 49
от 18.11.2002 г. на Специализираната експертна
комисия по запасите към Министерството на
околната среда и водите.
Удостоверението за търговското откритие
дава право на титуляря в границите на обявеното търговско откритие да бъде определен пряко
за концесионер за добив на скалнооблицовъчни
материали на основание чл. 29 ЗПБ.
След разглеждане на подаденото заявление
се установи, че „Геоинженеринг“ – А Д, Асеновград, е заличен търговец. В свое решение
№ 240 от 30.06.2008 г. Пловдивският окръжен съд
е постановил прекратяване на производството
по несъстоятелност на „Геоинженеринг“ – АД,
Асеновград – в ликвидация, и заличаването му
като търговец.
Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1 ЗПБ
разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив се предоставят на физически и
юридически лица, които удостоверяват, че имат
надлежна регистрация като търговец и докажат
наличието на необходимите за извършване на
съответните дейности управленски и финансови
възможности.
От гореизложеното е видно, че не са изпълнени
изискванията на чл. 23, ал. 1 ЗПБ – „Геоинженеринг“ – АД, вече не съществува като правен
субект в правния мир, което от своя страна е
основание за недопустимост на производството.
3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на
глава десета, раздел IV от АПК чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд.
6621

Министър: Р. Плевнелиев
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ДЪРЖАВЕН

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1224
от 28 май 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 974 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 13.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Стрелбище, до
бл. 91, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 31 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6623
РЕШЕНИЕ № 1229
от 4 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 243 от 13.05.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 18.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
поземлен имот с пл. № 1099, м. Факултета, ул.
Иван Гарванов, ъгъла с ул. Медковец, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“, заедно с право на собственост върху
поземлен имот.
2. Начална цена – 26 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
6624

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1231
от 4 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 4, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I
сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 26 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
6625

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1232
от 4 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 386 от 11.06.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен т ърг с явно
наддаване на 20.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж. к. Дружба 1,
до бл. 72 и IV училище, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 5000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6626
РЕШЕНИЕ № 1233
от 4 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 328 от 21.05.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен т ърг с явно
наддаване на 14.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1, ж. к. Сердика, бл. 15а, вх.
А, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 75 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6627
РЕШЕНИЕ № 1251
от 18 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен т ърг с явно
наддаване на 21.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на техническо помещение № 3, ж.к. Зона Б-5-3,
бл. 24, I сутерен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 26 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6628
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1257
от 18 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 89 от 25.02.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 7, ж.к. Света Троица, бл. 367, вх. Б, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 59 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
6629

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1303
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 673 от 29.10.2009 г., изм.
с Решение № 371 от 8.07.2010 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.10.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1, ж. к. Младост 4, бл. 438, вх. Г(4), общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 168 000 лв. Сделката не
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
6630

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
ЗАПОВЕД № 273
от 2 август 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 и 3 ППЗНП във връзка с чл. 2, ал. 7 от Наредба № 7 от 2000 г. за
определяне броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена и Решение № 304
от протокол № 36 от 22.07.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Бойчиновци, нареждам:
1. Закривам яслена група при ОДЗ „Щастливо
детство“ – с. Мадан, считано от 01.09.2010 г.
2. Трудовите правоотношения със служителите
от яслената група при ОДЗ „Щастливо детство“ – с.
Мадан, да се уредят по реда и условията на чл. 328,
ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
3. Преобразувам ОДЗ „Щастливо детство“ – с.
Мадан, в ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Мадан,
считано от 01.09.2010 г.
4. Задължителната документация и наличният
инвентар на яслената група да се съхранява и
стопанисва в ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Мадан.
5. Числеността на персонала на ЦДГ „Щастливо
детство“ да се определи съгласно разпоредбите
на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите на препродавателска работа в системата на
народната просвета.
6724

Кмет: Сл. Костодинов

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 191
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1,
чл. 124, ал. 3, чл. 8, чл. 12, ал. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 003058 в м. Зелин, землището на Ботевград, с цел промяна предназначението на същия за вилно строителство съгласно
приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
6785

Председател: М. Кирова
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 193
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 и 8 ЗМСМА, чл. 19,
ал. 9 ЗСПЗЗ, Решение № 15 от протокол № 7 от
1.04.2010 г. на ОЕСУТ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за външно ел.
захранване на строеж „Приемно-предавателна
станция VZ 6003 (Bogenitsa) по стандарт GSM/
UMTS в имот № 278026 в местност Каменна
бара – землище на с.Боженица, община Ботевград.
2. Дава съгласие за учредяване по реда на
чл. 192 и 193 ЗУТ и определяне на цена по реда
на чл. 210 ЗУТ за:
- право на прокарване и право на преминаване
със сервитутна зона на подземен електропровод
НН за външно ел. захранване на строеж „Приемно-предавателна станция VZ 6003 (Bogenitsa)
по стандарт GSM/UMTS в имот № 278026;
- право на преминаване през имот № 091023,
представляващ земеделска земя по чл. 19 ЗСПЗЗ,
за осигуряване на достъп до имот № 278026.
3. Възлага на кмета на общината да извърши
произтичащите от решението законови процедури.
6832

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 203
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 124, ал. 3, чл. 8, чл. 12, ал. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 006101 (проектен, получен от имот № 006099) с площ 1106 кв. м в м.
Плюскач в землището на Ботевград с цел промяна предназначението на същия „За жилищно
строителство“ съгласно приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
6786

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 208
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ, Заповед № СА-32 от 29.12.2009 г. и Решение
№ 8 от протокол № 8 от 13.04.2010 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на имот
№ 000263, стопански двор, землище на с. Литаково,
община Ботевград, за застрояване на магазин за
резервни части и пункт за диагностика на леки
автомобили.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
6686

Председател: М. Кирова
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 35-34
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ, взето с протокол № 27
от 28.10.2009 г., Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменението на подробен устройствен
план – план за регулация за кв. 121 по плана на
зона „В“, ж. к. Меден рудник, Бургас, което се
състои в отпадане на предвидения с действащия
план подземен гараж за 20 автомобила, свързване
на двата тупика и провеждане на нова улица от
о.т. № 368 до о.т. № 378 с предвиждане на крайуличен паркинг по нея, увеличаване на площта на
уличния паркинг източно от о.т. № 372, както и
обособяване на нови УПИ в нов кв. 121а, както
следва – УПИ I – за бл. 107, бл. 109 и бл. 110,
УПИ II – за ТП, при спазване на отстояние от
3 м до изградения ТП, УПИ IV-60 – за имот пл.
№ 60, както и обособяване в кв. 121 на нов УПИ
III – за бл. 108, съгласно зелените и кафявите
линии и надписи върху плана.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Бургаския административен съд.
6641

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 35-35
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ, взето с протокол № 1 от
13.01.2010 г., Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен план – план за улична
регулация за обслужваща улица с габарит 9 м от
о.т. № 1 до о.т. № 12 за транспортно обслужване
на имот пл. № 7, масив 27, в местността До село,
в землището на с. Драганово.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Бургаския административен съд.
6642

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 35-36
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ и като взе предвид решение на ЕСУТ, взето с протокол № 41
от 02.12.2009 г., Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация за обслужваща улица с о.т.
от № 1 до № 13 с габарит 9 м за обслужване на
имоти в с.о. Бадемите, в землището на с. Рудник.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Бургаския административен съд.
6643

Председател: Сн. Маджарова
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ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 2405-10
от 23, 24 и 30 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 ЗУТ
и Специфичните правила и норми на Варна и
по предложение на кмета на Община Варна с
вх. № Д-2-9200/671 от 22.02.2010 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява план за регулация и
застрояване на кв. Св. Никола, Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
6831

Председател: Н. Апостолов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1010
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване и електрификация за ПИ № 078005,
местност Сухата чешма, землище на гр. Дебелец,
Община Велико Търново.
За поземлен имот № 078005, местност Сухата
чешма, землище на гр. Дебелец, община Велико Търново, се определя предназначение „За
обществено и делово обслужване“ при следните
устройствени показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
6688

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1011
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване и електрификация за ПИ № 078009,
местност Сухата чешма, землище на гр. Дебелец,
община Велико Търново.
За поземлен имот № 078009, местност Сухата
чешма, землище на гр. Дебелец, община Велико
Търново, се определя предназначение за „Обществено и делово обслужване“ при следните
устройствени показатели:
височина на сградите – 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80%;
коефициент на интензивност (Кинт) – до 2,5;
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минимална озеленена площ – 20%;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
6689

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1012
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура– трасе на подземна
телекомуникационна мрежа извън границите на
населените места, в землището на с. Беляковец.
Трасето на кабела се прокарва през поземлен
имот № 197– общински път, и започва от КШ
22/1к, намираща се в края на регулацията на с.
Беляковец, и завършва в КШ 21/1к, намираща
се в края на регулацията на гр. Велико Търново.
При полагането на тръбната мрежа трябва да
се спазват технологичните изисквания за съгласуване и уведомяване на дружествата, изградили
своя мрежа в обхвата на проектното трасе.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
6690

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1013
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на подземна
телекомуникационна мрежа извън границите на
населените места, в землищата на с. Леденик и
гр. Велико Търново.
Трасето на кабела се прокарва през поземлени
имоти № 306 – общински местен път, № 296 – общински местен път, и № 268 – общински местен
път, в участък от КШ 15/1к до КШ 6/1к, като
отпада участъкът от КШ 6/1к до КШ 1/1к поради
липса на съгласие от Агенция „Пътна инфраструктура“ – София.
При полагането на тръбната мрежа следва да
се спазват технологичните изисквания за съгласуване и уведомяване на дружествата, изградили
своя мрежа в обхвата на проектното трасе.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
6691

Председател: Ал. Чокойски
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РЕШЕНИЕ № 1014
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на подземна
телекомуникационна мрежа на територията на
гр. Велико Търново, Западна промишлена зона,
и извън границите на населените места, в землищата на с. Шемшево и гр. Велико Търново.
Трасето на кабела се прокарва през поземлени
имоти № 127 – общински път, № 103 – общински
път, и № 4952 – общински път, в южната част на
обхвата на съществуващия път, и започва от КШ
20/1к, намираща се в края на регулацията на с.
Шемшево, и завършва в КШ 1/1к, намираща се
в землището на гр. Велико Търново.
При полагането на тръбната мрежа следва да
се спазват технологичните изисквания за съгласуване и уведомяване на дружествата, изградили
своя мрежа в обхвата на проектното трасе.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
6692

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 289
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, одобрява ПУП – парцеларен план за подземно кабелно ел. захранване
с трасе, преминаващо през ПИ № 000377 – полски път – общинска публична собственост, ПИ
№ 000446 – иглолистна гора – общинска частна
собственост, ПИ № 000652 – полски път – общинска публична собственост, ПИ № 001191 – местен път – общинска публична собственост, ПИ
№ 001225 – канали – общинска публична собственост в землището на гр. Гурково.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – гр. Стара
Загора.
6787

Председател: Ив. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 294
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общ и нск и я т с ъве т – г р. Г у рково, одобря ва
ПУП – парцеларен план за подпорни стени на
р. Лазово, преминаващи през ПИ № 000265 – земеделска земя – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ
№ 000288 – друг жилищен терен – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, ПИ № 000377 – полски път – общинска
публична собственост, ПИ № 001090 – водно
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течение – река – държавна публична собственост, ПИ № 186001 – земеделска земя – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ № 000707 – водно течение – река – държавна публична собственост,
ПИ № 000792 – земеделска земя – земи по чл 19
ЗСПЗЗ, ПИ № 000511 – земеделска земя – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, и ПИ № 000523 – земеделска
земя – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ в землището на
гр. Гурково.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – гр. Стара
Загора.
6788

Председател: Ив. Димитрова

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 630
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
ЗУТ и протокол № 06 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 7,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за складова база за промишлени стоки за имот
054035 гр. Костинброд, местност Спасов ден,
ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област.
6772

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 631
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4
ЗУТ и протокол № 08 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 21,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПП (парцеларен план)
за елементи на техническата инфраструктура за
електрозахранване до поземлен имот ПИ 269г,
преминаващ през поземлени имоти 000060 – път
четвърти клас с. Голяновци, община Костинброд.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област.
6773

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 632
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
ЗУТ и протокол № 11 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 4,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за жилищно строителство за имот 071053 с. Петърч, местност Извор, ЕКАТТЕ 56215, община
Костинброд.

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
6774
РЕШЕНИЕ № 633
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
ЗУТ и протокол № 10 от 2010 г. на ОЕСУТ, т.10,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно застрояване за имот 622004, гр.
Костинброд, местност Средорек, ЕКАТТЕ 38978,
община Костинброд.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
6775
РЕШЕНИЕ № 634
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 09 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 11, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за складова база за промишлени стоки за имот
054052, гр. Костинброд, местност Спасов ден,
ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
6776
РЕШЕНИЕ № 635
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4
ЗУТ и протокол № 11 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 8,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПП (парцеларен план)
за елементи на техническата инфраструктура
за електрозахранване до поземлен имот 401043,
преминаващ през поземлени имоти 000177 – канал, 000188 – местен път, 600079 – местен път,
621013 – полски път, 621102 – водностопанско и
хидромелиоративно съоръжение, община Костинброд.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
6777
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РЕШЕНИЕ № 637
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4
ЗУТ и протокол № 08 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 1,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПП (парцеларен план) за
елементи на техническата инфраструктура за довеждащ водопровод до с. Голяновци, преминаващ
през път от четвърти клас с. Драговищица – с.
Голяновци, община Костинброд.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област.
6778

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 648
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 13 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 22, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
жилищно строителство за имот 600075, с. Драговищица, местност Бранище, ЕКАТТЕ 23296,
община Костинброд.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област.
6779

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 649
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 13 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 23, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
жилищно строителство за имот 600095 с. Драговищица, местност Памучище, ЕКАТТЕ 23296,
община Костинброд.
На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област.
6780

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 650
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 12 от 2009 г. на ОЕСУТ, т. 14, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
инсталация за производство на вар и офиси за
имот 030058, с. Опицвет, местност „Падината“,
ЕКАТТЕ 53607, община Костинброд.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
6781

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 164
от 5 август 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
а л. 8 П ПЗСПЗЗ във вр ъ зк а с п ро т окол о т
28.11.20 08 г. на комиси ята по чл. 28б, а л. 6
ППЗСПЗЗ и доклад от 4.08.2010 г. одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1 : 1000 на
земеделските земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
за землището на с. Неделкова Гращица, община
Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: Л. Анчев
6725

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
РЕШЕНИЕ № 341
от 26 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3 от протокол
№ 3 от 16.VІ.2010 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при община
Летница Общинският съвет – гр. Летница, одобрява ПУП – план за регулация и застрояване,
план-схема за електроснабдяване и парцеларен
план и ситуация В и К към ПУП за поземлен
имот с идентификатор 40261.31.28, м. Смърдешки
път, площ 7295 кв. м в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за обект: Пречиствателна станция и трасета на електропроводно и
водопроводно отклонение към нея с възложител
Община Летница.
Председател: Д. Захариева
6644

ОБЩИНА НИКОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 353
от 30 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 121, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Никопол, одобрява частично изменение на общия
устройствен план на гр. Никопол.

ВЕСТНИК

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 482
от 2 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на ел. присъединяване на ветроенергиен парк – „Патарешка поляна“ от ПИ 000086 в
землището на с. Габарево, община Павел баня,
до подстанция Горно Сахране.
Дължината на трасето на ел. присъединяването
в урбанизираната територия е 354 л. м, а извън
населените места 12 693 л. м. Общата дължина
на трасето на електрическия кабел е 13 047 л. м.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
6789

Председател: Хр. Петрова

РЕШЕНИЕ № 483
от 2 август 2010 г.
На основаниие чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на трасе на тръбопровод за МВЕЦ
„Тъжа 1“ и МВЕЦ „Тъжа 2“, община Павел баня.
Дължината на трасето на тръбопровода от
напорен басейн за вторично утаяване до МВЕЦ
„Тъжа 2“ е 841 л.м, а площта на сервитута – 6390
кв. м.
Дължината на трасето на тръбопровода от
водовземното съоръжение до МВЕЦ „Тъжа 1“
е 260 л. м, а площта на сервитута – 1978 кв. м.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
6790

Председател: Хр. Петрова

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 406
от 12 юли 2010 г.
На основание чл. 2, ал. 1 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, одобрява
проект на ПУП – парцеларен план за трасе на
кабелна линия 20 kV от ж.р. стълб 20 kV на ел.
провод 20 kV „Виздол“ до МТП в имот № 173011,
землище гр. Петрич, с трасе и сервитути към
него, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: имот № 173010, 000935, землище
гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

Председател: П. Стоянов
6662

БРОЙ 65

6683

Председател: С. Николов

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 407
от 12 юли 2010 г.
На основание чл. 2, ал. 1 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, одобрява
проект на ПУП – парцеларен план за трасе на
кабелна линия 20 kV „Оранжерии“ за присъединяване на обект „Фотоволтаична ел. централа“
в имоти 050001, 050003, 050005, 050006, 050007,
050008, м. Побит камък, землище на с. Левуново, преминаващо през имоти на територията на
землище с. Ново Кономлади, община Петрич, с
трасе и сервитути към него, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС, като подробно описание на имотите
и сервитутите е приложено в табличен вид,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
№ 000042, 000069, 000090, 000132 в землище на
с. Ново Кономлади.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
6684

Председател: С. Николов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1018
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот:
Фурна – едноетажна сграда със застроена площ
173 кв. м, построена през 1960 г., с право на
строеж върху държавна земя в парц. ІV, кв. 53
по плана на с. Николаево. 2/3 идеални части са
собственост на Община Плевен, а 1/3 – на ПК
„Самопомощ – 94“, които с протокол от общо
събрание от 14.04.2009 г. са дали съгласие да
бъдат извършени разпоредителна сделка с имота
и съвместната му продажба с частта на Община
Плевен, при граници на имота: изток – улица;
запад, север и юг – парц. ІV – държавен, по реда
на Наредбата за търговете и конкурсите при
начална тръжна цена 30 000 лв. и стъпка на
наддаване – 2000 лв.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска
собственост № 31406 от 28.04.1999 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 61 от 18.02.2009 г.,
рег. № 2024.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
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BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 69-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга. След изплащане на дължимата сума за
покупната цена 1/3 от нея, отговаряща на квотата
на съсобственост, да се изплати на ПК „Самопомощ – 94“ – с. Николаево.
6631

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1020
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, чл. 32,
ал. 1, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
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1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общинското участие в търговско
дружество „Автобусни превози“ – АД, Плевен,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена в размер
2 600 000 лв. и стъпка на наддаване 130 000 лв.,
като купувачът се задължава:
Да запази основния предмет на дейност на
„А втобусни превози“ – А Д, Плевен, за срок
3 години считано от датата на сключване на
приватизационния договор.
При неизпълнение на изискването по предходното изречение купувачът се задължава да плаща
неустойка в размер 20 % от продажната цена.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 260 000 лв. и краен срок за внасянето
му до 16 ч. на 29-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
1.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 200 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код
на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
13-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ след представяне на документ за самоличност или пълномощно в писмена
форма в случай, че се закупува документация от
името на друго физическо или юридическо лице.
Представителите на юридическите лица представят копие от документ за актуално състояние на
юридическото лице, издаден от компетентния
орган по регистрация на лицето. При получаване на тръжната документация лицата подписват
декларация за неразгласяване на информация.
1.3. Предложения за допускане и участие в
търга се подават в запечатан непрозрачен плик
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 18-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. На 19-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ комисията,
определена с решението, ще се събере в Актовата зала, ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл.
Възраждане 2, за да разгледа подадените документи и допусне до участие в търга кандидатите,
отговарящи на поставените квалификационни
изисквания. Решението на комисията да се постави
на таблото за обявления пред залата в срок до
21-вия ден считано от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5. В срок до 24-тия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
допуснатите до участие в търга кандидати могат
да получат информационен меморандум в Центъра
за административно обслужване на общината, за
което им се издава сертификат за регистрация.
1.6. Оглед на дружеството може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след предварителна
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заявка до управителя на дружеството само от
допуснатите до участие и получили сертификат
за регистрация.
1.7. В срок до 29-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите,
получили сертификат за регистрация, могат да подават предложения за участие в търга, съдържащи
документите, посочени в тръжната документация.
1.8. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 30-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.9. Сроковете по т. от 1.1 до 1.8 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
2. Не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански
дружества; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава, към Община Плевен и търговски
дружества, чийто мажоритарен собственик на
капитала е Община Плевен, лица, които са в
ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация и информационния меморандум за провеждане на публичния търг с
явно наддаване и проекта на договор за продажба
на дружеството.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
6632

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1028
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.302.3.34 (стар идентификатор УПИ І, кв.
352), отреден за друг вид самостоятелен обект, в
сграда със застроена площ 15,41 кв.м в Плевен,
ул. П.Р. Славейков 30, жилищен блок Даскал
Димо 2 и 3, вх. В, ет. 1, при съседни помещения:
на същия етаж – няма; под обекта – няма; над
обекта – 56722.660.302.3.18, по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 6000 лв. и стъпка на наддаване 500 лв.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска
собственост № 31312 от 2.11.1998 г., вписан в Аген-
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цията по вписванията под № 28 от 23.11.2009 г.,
том ХХХVІІ, рег. № 15338.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 600 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN:
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решениено в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 30-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 33-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 63тия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
6633

Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 1029
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общински съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим имот: Масивна едноетажна сграда – клуб, с идентификатор
56722.654.3.20, със застроена площ 71 кв. м, с
предназначение: за друг вид сграда за обитаване,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.654.3 (стар идентификатор УПИ І, кв. 716),
с адрес: Плевен, ж. к. Сторгозия до бл. 94, по
реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 42 000 лв. и стъпка
на наддаване 3000 лв.
Обектът се продава с отстъпено право на
строеж.
Граници на обекта: север – жил. блок № 93;
изток – тупик ОК 24 – ОК 23; юг – жил. блок
№ 94; запад – улица по ОК 1 – ОК 27.
Актуван е с Акт за частна общинска собственост № 34903 от 29.03.2007 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 80 от 02.04.2007 г., том
ХІІІ, рег. № 3779.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 4200 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 39ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
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1.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 69ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
2. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
6634

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1030
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум
на общинското участие в търговско дружество
„ДКЦ – І – Плевен“ – ЕООД, Плевен.
2. Купувачът се задължава:
2.1. Да запази предмета на дейност на дружеството като лечебно заведение, като извършва задължително най-малко три от изброените
лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения, както следва:
2.1.1. диагностика, лечение и рехабилитация
на болни;
2.1.2. наблюдение на бременни жени и оказване
на родилна помощ;
2.1.3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболявания лица.
2.2. Недвижимото имущество на дружеството
да запази предназначението си, което има към
момента на процедурата по приватизация, като се
осигурят помещения за извършване на доболнична първична медицинска помощ не по-малко от
съществуващите към момента на придобиването.
2.3. Да не прехвърля на трето лице собствеността върху продаваните дялове или част от тях
за срок 10 години.
2.4. Да поддържа средносписъчния състав
на персонала на дружеството не по-малък от 41
човека за срок от 5 години.
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2.5. Да не допуска ликвидация, несъстоятелност или преобразуване на дружеството за срок
от 10 години.
2.6. При неизпълнение на задължението по
т. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 приватизационният договор се разваля и купувачът се задължава да
плати неустойка в размер 100 % от покупната
цена. Неустойката не може да се намалява поради
прекомерност.
3. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба на общинското участие в търговско
дружество „ДКЦ – І – Плевен“ – ЕООД, Плевен,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена в размер
700 000 лв. и стъпка на наддаване 50 000 лв.
3.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 70 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 38-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
3.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 200 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 20-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ след представяне
на документ за самоличност или пълномощно в
писмена форма в случай, че се закупува документация от името на друго физическо или юридическо лице. Представителите на юридическите
лица представят копие от документ за актуално
състояние на юридическото лице, издаден от
компетентния орган по регистрация на лицето.
3.3. Предложения за допускане и участие в
търга се подават в запечатан непрозрачен плик
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.4. На 26-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ комисията,
определена с решението, ще се събере в Актовата зала, ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл.
Възраждане 2, да разгледа подадените документи
и да допусне до участие в търга кандидатите,
отговарящи на поставените квалификационни
изисквания. Решението на комисията да се постави на таблото за обявления пред залата в срок
до 30-ия ден считано от датата на обнародването
му в „Държавен вестник“.
3.5. В срок до 33-тия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
допуснатите до участие в търга кандидати могат
да получат информационен меморандум в Центъра
за административно обслужване на общината, за
което им се издава сертификат за регистрация.
При получаване на информационния меморандум
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация.
3.6. Оглед на дружеството може да се извършва
всеки работен ден до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след предварителна
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заявка до управителя на дружеството само от
допуснатите до участие и получили сертификат
за регистрация.
3.7. В срок до 38-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите,
получили сертификат за регистрация, могат да подават предложения за участие в търга, съдържащи
документите, посочени в тръжната документация.
3.8. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
3.9. Сроковете по т. от 3.1 до 3.8 се определят
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
4. Не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански
дружества; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава, към Община Плевен и
търговски дружества, чийто едноличен собственик
на капитала е Община Плевен, лица, които са
в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут.
5. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация и информационния меморандум за провеждане на публичния търг с
явно наддаване и проекта на договор за продажба
на дружеството.
6. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
7. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
6635

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1031
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим имот:
Помещение – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.660.857.5.12, със застроена
площ 20 кв. м, с предназначение: за културна и
обществена дейност, разположено в поземлен
имот с идентификатор 56722.660.857, в приземния
етаж на шестетажна масивна жилищна сграда
№ 5 – ЖСК „Чайка“, построена през 1974 г.,
заедно със съответните идеални части, общите
помещения и от правото на строеж на сградата
в Плевен, бул. Христо Ботев 48 (стар идентификатор УПИ ХVІІ, кв. 199).
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 56722.660.857.5.13; под обекта:
няма; над обекта: 56722.660.857.5.2.
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Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 35370 от 22.04.2009 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 141 от
8.05.2009 г., том ХІ, рег. № 5601.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 23 000 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 2300 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат ще се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1. до 2.4 и 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
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кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
6636

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1032
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим имот:
Помещение – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.660.857.5.13, представляващ
две помещения, коридор и санитарен възел, със
застроена площ 36 кв.м, с предназначение: за друг
вид самостоятелен обект в сграда, разположено в
поземлен имот с идентификатор 56722.660.857, в
приземния етаж на шестетажна масивна жилищна сграда № 5 – ЖСК „Чайка“, построена през
1974 г., заедно със съответните идеални части,
общите помещения и от правото на строеж на
сградата в Плевен, бул. Христо Ботев 48 (стар
идентификатор УПИ ХVІІ, кв. 199).
Съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 56722.660.857.5.1, 56722.660.857.5.14,
56722.660.857.5.12; под обекта: няма; над обекта:
56722.660.857.5.3, 56722.660.857.5.2.
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 35369 от 22.04.2009 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 139 от
8.05.2009 г., том ХІ, рег. № 5599.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 56 000 лв. и стъпка на наддаване 5000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 5600 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN:
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
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Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 66ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
6637

Председател: Г. Спартански

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ЗАПОВЕД № СА-04-02-571
от 3 август 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, Наредба № 3 на
МОН от 2008 г. за нормите за преподавателска
работа и реда за определяне на числеността на
персонала в системата на народната просвета и
Решение № 600 от 29.07.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Плоски Тръмбеш, нареждам:
I. Да се преобразуват чрез вливане като филиали считано от 15.09.2010 г. за учебната 2010/2011 г.
следните детски градини:
1. Във филиали на ЦДГ „Детски свят“ – гр.
Полски Тръмбеш, детските градини:
– ЦДГ „Славейче“ – с. Климентово – 1 група;
– ЦДГ „1-ви юни“ – с. Иванча – 1 група;
– ЦДГ – с. Обединение – 1 група.
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2. Във филиал на ЦДГ „Незабравка“ – с. Петко
Каравелово – ЦДГ, с. Куцина, с 1 група.
3. Във филиал на ЦДГ „1-ви юни“ – с. Раданово, детските градини:
– ЦДГ „Слънце“ – с. Страхилово – 1 група;
– ЦДГ – с. Павел – 1 група.
II. Задължителната документация на преобразуваните детски градини, наличният инвентар
и сградният фонд да се приемат за управление
и стопанисване от приемащата детска градина.
III. Трудовите правоотношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1,
т. 2 КТ до 15.09.2010 г.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-кмета на община Полски Тръмбеш.
Кмет: Г. Чакъров
6687

ОБЩИНА ПОПОВО
ЗАПОВЕД № 3-673
от 2 август 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП и чл. 15, ал. 1, 2, 4 и 5 ППЗНП
във връзка с Решение № 495 по протокол № 37
от 22.07.2010 г. на ОбС – гр. Попово, нареждам:
1. Да се преобразуват чрез сливане считано
от 01.09.2010 г.:
1.1. филиал – кв. Сеячи, ЦДГ – с. Зараево,
ЦДГ – с. Садина, и ЦДГ – с. Дриново, в групи
към ЦДГ 1 „Люляче“, Попово;
1.2. ЦДГ – с. Глогинка, и ЦДГ – с. Кардам, в
групи към ЦДГ 2 „Пролет“, Попово;
1.3. ЦДГ – с. Ломци, в група към ЦДГ 3 „Лястовичка“, Попово;
1.4. ЦДГ – с. Ковачевец, ЦДГ – с. Водица,
ЦДГ – с. Гагово, и ЦДГ – с. Априлово, в групи
към ЦДГ 4 „Славейче“, Попово;
1.5. ЦДГ – с. Славяново, и ЦДГ – с. Медовина,
в групи към ОДЗ „Слънце“, Попово;
1.6. ЦДГ – с. Еленово, ЦДГ – с. Тръстика, и
ЦДГ – с. Светлен, в групи към ЦДГ 6 „Здравец“,
Попово.
2. Задължителната документация на детските
градини, които се преобразуват в групи, сградният фонд и поземлените имоти – публична
общинска собственост, се приемат за управление
и стопанисване от детската градина, към която
се присъединяват.
3. Трудовоправните отношения с персонала на
преобразуваните детски градини да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Хуманитарни
дейности“ в Община Попово.
Копие от заповедта да се сведе до знанието
на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
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ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 741
от 27 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – Разград, реши:
1. Одобрява изменението на плана за регулация
на част от кв. 334 и на образуваните от него нови
кв. № 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 и 674 по плана
на Разград, изменението на плана за застрояване
и план-схеми: план-схема за водоснабдяване;
план-схема за канализация; план-схема за газо
снабдяване; план-схема за електроснабдяване;
план-схема за комуникационно-транспортната
мрежа и план-схема за далекосъобщения, съгласно
приложените проекти и схеми.
2. Решението подлежи на оспорване по реда
на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
6792

Председател: Д. Добрев

РЕШЕНИЕ № 742
от 27 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Разград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване „За фотоволтаична
централа“ и ел. схема за присъединяване на обекта
към електроразпределителната мрежа (парцеларен
план) в общински имот – гора, № 18589.111.9, по
одобрената със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК кадастрална
карта на землището на с. Гецово, община Разград.
2. Решението подлежи на оспорване по реда
на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
6793

Председател: Д. Добрев

РЕШЕНИЕ № 743
от 27 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ Общнският съвет – Разград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване „За фотоволтаична
централа“ и ел. схема за присъединяване на обекта
към електроразпределителната мрежа (парцеларен
план) в общински имот – гора, № 18589.111.10, по
одобрената със Заповед № РД-18-4 от 24.01.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК кадастрална
карта на землището на с. Гецово, община Разград
съгласно приложения проект.
2. Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.

За кмет: Вл. Иванов
6640

С Т Р. 1 8 7

6794

Председател: Д. Добрев

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 744
от 27 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Разград, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за застрояване „За фотоволтаична
централа“ и ел. схема за присъединяване на обекта
към електроразпределителната мрежа (парцеларен
план) в общински имот – гора, № 18589.111.11 по
одобрената със Заповед № РД-18-4 от 24.01.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК кадастрална
карта на землището на с. Гецово, община Разград.
2. Решението подлежи на оспорване по реда
на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
6795

Председател: Д. Добрев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1455
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 42 на ПК по „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 040160 в местността
Алиница в землището на с. Продановци, община Самоков, собственост на Димитър Лобутов,
при обособена устройствена зона „Специално
предназначение – Спр“ за изграждане на пречиствателна станция с показатели: плътност на
застрояване – до 60 %, коефициент на интензивност – до 1,0, минимална озеленена площ – 40 %,
височина на сградата – до 10 м (3 ет.), съгласно
приложения проект.
Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
6672

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 961
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Включва в списъка за приватизация за
2010 г. следния имот, актуван с Акт за общинска
собственост № 3490 от 21.06.2010 г. – сграда (политехническа работилница) – масивна, двуетажна,
построена през 1962 г., състояща се от:
първи етаж: фоайе с вътрешно стълбище за
втори етаж, санитарен възел, три помещения – работилници, и две складови помещения, всичките
със ЗП 330,64 кв. м и външно стълбище със ЗП
9,45 кв. м;
втори етаж: фоайе, кинокабина, коридор с
вътрешно стълбище за първи етаж и три кабинета,
всичките със ЗП 330,64 кв. м.

ВЕСТНИК
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Сградата е разположена в с. Хаджидимитрово,
община Свищов, област Велико Търново, ЕКАТТЕ
77013, УПИ І, кв. 44 по регулационния план,
одобрен със Заповед № 265 от 1929 г.
2. Открива процедурата по приватизация на
обекта по т. 1.
3. Упълномощава Постоянната комисия по
приватизация и концесии да извърши процедурата
по приватизация на обекта.
Председател: М. Манолов
6673

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1305
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 147 на
експертния съвет по устройство на територията,
взето на заседание с протокол № 12 от 20.07.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява парцеларен план за външно кабелно захранване 20
kV на новопроектирана фотоволтаична централа от ПИ № 41143.65.92 (стар № 000215) до ПИ
№ 41143.508.1 (стар № 000270) в землището на с.
Калипетрово, община Силистра.
Председател: Ал. Сабанов
6638

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 887
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 2, изр. 2 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Допълва списъка по чл. 3, ал. 2, изр. 2 ЗПСК
на общинското участие, което ще се обявява за
приватизация по реда на ЗПСК, приет с Решение
№ 725 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2002 г.; доп.
с Решение № 118 от 29.04.2004 г., ДВ, бр. 46 от
2004 г., Решение № 252 от 25.11.2004 г., ДВ, бр.
1 от 2005 г., Решение № 836 от 25.01.2007 г., ДВ,
бр. 14 от 2007 г., Решение № 83 от 28.02.2008 г.,
ДВ, бр. 34 от 2008 г., Решение № 386 от 05.03.
2009 г., ДВ, бр. 23 от 2009 г. и Решение № 698 от
22.12.2009 г., ДВ, бр. 5 от 2010 г.), със следните
общински нежилищни имоти, които имат актове
за частна общинска собственост:
1. общински нежилищен имот в Стара Загора,
ул. Ген. Гурко 32 и 34, съставляващ УПИ ІІ общ.
сгради в кв. 39 – АОС № 00910 от 04.08.2000 г.;
2. общински нежилищен имот в Стара Загора,
бул. Руски 5, част от пл. № 2491 в кв. 19 – кафеаперитив на партерния етаж на ЖСК „Кольо
Фичето“ – АОС № 00633 от 03.11.1999 г.
Председател: Т. Руканов
6674
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 888
от 29 юли 2010 г.

РЕШЕНИЕ № 889
от 29 юли 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
в зала „Фоайе“ на общината за продажба на
общински нежилищен имот за стопански цели,
съставляващ УПИ V за стопанска дейност в кв.
39, с. Дълбоки, община Стара Загора (бивша
баня), с площ 860 кв. м заедно с построената в
него едноетажна масивна сграда със застроена
площ 165 кв. м, за баня.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 8200 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
1800 лв., преведени по IBAN сметка BG 45 BPBI
7935 3375 755 401, BIC код BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара
Загора, или на касата в Информационния център
на общината в срок до 16.09.2010 г. (7.10.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
800 лв.
5. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена
с внесения депозит, по преведени по IBAN сметка
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
15.09.2010 г. (6.10.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
15.09.2010 г. (6.10.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга: 16 ч. на 17.09.2010 г.
(8.10.2010 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 17.09.2010 г. (8.10.2010 г.)
в 16 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 17.09.2010 г.,
ще се проведе на 8.10.2010 г. от 16 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация – Стара Загора, и є възлага да извърши всички последващи действия по процедурата
за приватизация съгласно законодателството и
Правилника за дейността на Общинската агенция
за приватизация и Методиката за подготовка на
приватизоционни сделки, провеждане на публични
търгове и конкурси и сключване на договори за
приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ
I общежитие в кв. 15, пл. № 162 и пл. № 163 в с.
Михайлово, община Стара Загора (бивша детска
градина), с площ 1620 кв. м заедно с построената
в него масивна двуетажна сграда (бивша детска
градина) със застроена площ 146,60 кв. м по реда
на ЗПСК.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 9000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
4000 лв., преведени по IBAN СМЕТКА: BG 45
BPBI 7935 3375 755 401, BIC код: BPBIBGSF на
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора, в срок до 14.09.2010 г. (29.09.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
1000 лв.
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
13.09.2010 г. (28.09.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
13.09.2010 г. (28.09.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга – 14 ч. на 15.09.2010 г.
(30.09.2010 г.), в зала „Фоайе“ на община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 15.09.2010 г. (30.09.2010 г.)
от 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 15.09.2010 г.,
ще се проведе на 30.09.2010 г. от 14 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството, Правилника за
дейността на Общинската агенция за приватизация
и Методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.

Председател: Т. Руканов
6675

Председател: Т. Руканов
6676
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РЕШЕНИЕ № 890
от 29 юли 2010 г.

РЕШЕНИЕ № 891
от 29 юли 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ VIII за физкултурен терен в кв. 17, с. Ракитница, община Стара Загора, с площ 24 258
кв. м заедно с построената в него масивна сграда
на два етажа: първи етаж – 77,52 кв. м, състоящ
се от три помещения със санитарен възел, втори
етаж – 115,98 кв. м., състоящ се от едно помещение и външно стълбище – 15,18 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 102 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
15 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45
BPBI 7935 3375 755 401, BIC код: BPBIBGSF на
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора, в срок до 14.09.2010 г. (29.09.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
5000 лв.
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 614 на община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
13.09.2010 г. (28.09.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
13.09.2010 г. (28.09.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга – 10 ч. на 15.09.2010 г.
(30.09.2010 г.), в зала „Фоайе“ на община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 15.09.2010 г. (30.09.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 15.09.2010 г.,
ще се проведе на 30.09.2010 г. от 10 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството, Правилника за
дейността на Общинската агенция за приватизация
и Методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ
УПИ І ОДО в кв. 20, с. Оряховица, община Стара
Загора (бивш „Младежки дом“), представляващ
урегулиран поземлен имот с площ 920 кв.м, заедно с построената в него през 1989 г. масивна
двуетажна сграда със сутерен със ЗП 101,34 кв.м,
първи етаж със ЗП 322,92 кв.м, втори етаж със
ЗП 297,77 кв.м.
2. Утвърждава начална тръжна цена за продажба в размер 91 000 лв. (без ДДС).
3. Утвърждава депозит за участие в размер
20 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45
BPBI 7935 3375 755 401, BIC код: BPBIBGSF на
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора, в срок до 27.09.2010 г. (27.10.2010 г.).
4. Определя стъпка за наддаване в размер
2000 лв.
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит, по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452, BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 614 на Община Стара Загора срещу
платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
24.09.2010 г. (26.10.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
24.09.2010 г. (26.10.2010 г.).
8. Срок за подаване на документите за участие – до началото на търга – 10 ч. на 28.09.2010 г.
(28.10.2010 г.), в зала „Фоайе“ на Община Стара
Загора.
9. Ден и час на търга – 28.09.2010 г. (28.10.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 28.09.2010 г.,
ще се проведе на 28.10.2010 г. от 10 ч. при същите
условия.
11. Упълномощава Общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството, Правилника за
дейността на Общинската агенция за приватизация
и Методиката за подготовка на приватизационни
сделки, провеждане на публични търгове и конкурси и сключване на договори за приватизация.
12. Упълномощава кмета на община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.

Председател: Т. Руканов
6678

Председател: Т. Руканов
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ОБЩИНА ШУМЕН

СЪДИЛИЩА

РЕШЕНИЕ № 675
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 456 от 25.09.2009 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Продажбата на общински нежилищен имот
на ул. Васил Априлов 64 в Шумен, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор
83510.661.219, съответстващ на поземлен имот
пл. № 617, включен в УПИ I „КЖС“ в кв. 17
по действащия ПУП на Шумен, заедно с изградената в него масивна сграда с идентификатор
83510.661.219.1 по кадастралната карта на Шумен
съгласно АОС № 2777 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 217 000 лв. Цената
се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тържната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
2.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 21 700 лв. и се превежда по банкова
сметка на Община Шумен, посочена в тръжната
документация, в срок до 20-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Тръжната документация се закупува от
Община Шумен, бул. Славянски 17, стаи 368 и
376 на цена 1000 лв. и се заплаща в касата на
Община Шумен преди получаване на документацията. Лицето, закупуващо тръжна документация,
трябва да представи документ за самоличност,
а в случаите на представителство – и документ,
удостоверяващ представителната му власт.
2.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 16 ч. на 21-вия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Предложенията се подават в стая № 204
на Община Шумен.
2.7. Посещения и оглед на обекта могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Община Шумен.
2.8. Търгът ще се проведе на 22-рия ден считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в 10 ч. в зала № 363 на
Община Шумен.
2.9. Плащането на достигнатата цена се извършва чрез банков превод в 7-дневен срок от
сключването на договора за продажба. Върху
достигнатата цена не се дължи ДДС съгласно
чл. 45, ал. 1 и 3 ЗДДС.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за продажба на обекта.
4. Упълномощава кмета на общината да проведе
търга и да сключи приватизационната сделка.

Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Решение № 254, взето с протокол № 18 от 25.06.2010 г.,
изменено с Решение № 255, взето с протокол № 19
от 08.07.2010 г., на Общинския съвет – Пловдив,
от страна на оспорващия областен управител
на област с административен център Пловдив,
по което е образувано адм. д. № 1483 по описа
за 2010 г. на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 14.10.2010 г. в 9,15 ч.
6808
Момчилградският районен съд призовава
Друми Мартинов Атанасов, с неизвестен адрес в
Република Турция, да се яви в съда на 14.10.2010 г.
в 9,30 ч., за да получи съдебните книжа по чл. 131
ГПК като ответник по гр.д. № 77/2010, заведено
от Мехмед Сали Юсеин от Момчилград, община
Момчилград, област Кърджали, по чл. 341 и сл.
ГПК във връзка с чл. 34 ЗС и чл. 30 ЗН. В случай
че ответникът не се яви, съдът ще му назначи
особен представител и делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 и 2 ГПК.
6817
Районният съд – гр. Нови пазар, гр. колегия,
III състав, призовава Тахсин Ватансевер, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.09.2010 г. в
8,30 – 17 ч. като ответник по гр.д. № 604/2010,
заведено от Мехмед А. Мустафов, Ислям Мутлу,
Рахми Шен, Джеватие Имамоглу, Джеврие Ках
раман, с правно основание делба. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК
(отм.).
6857
Пловдивският районен съд, 1 брачен състав,
призовава Христиане Изабел Розенбаум с последен
адрес Германия, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 13.Х.2010 г. в 9,30 ч. като ответница
по бр. д. № 10379/2010, заведено от Илия Ангелов
Розенбаум, за иск. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
6838

6833

Председател: Д. Русева

Пазарджишкият окръжен съд образува гр. д.
№ 622/2010 на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност чрез председателя Стоян Кушлев с адрес
за призоваване Пловдив, бул. Санкт Петербург 55,
против Лъчезар Александров Блангев с постоянен
и настоящ адрес Пазарджик, ул. Хан Кубрат 45,
Ружа Александрова Блангева с настоящ и постоянен адрес Пазарджик, ул. Владая 12, и „Лара
комерс“ – ЕООД, ЕИК 112653615, със седалище
и адрес на управление Пазарджик, ул. Владая
12, ет. 2, чрез управителя Лъчезар Александров
Блангев за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност, на
основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1
и чл. 10 ЗОПДИППД с цена на иска 73 593 лв.
Предмет на отнемане е следното имущество:
От Лъчезар Александров Блангев на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: 50 дружествени дяла
от капитала на „Лара комерс“ – ЕООД, ЕИК
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112653615, ф. д. № 684/2006 по описа на ПОС, на
обща стойност 5000 лв. От Лъчезар Александров
Блангев и Ружа Александрова Блангева на основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
втори жилищен етаж от масивна триетажна
жилищна сграда на адрес Пазарджик, ул. Владая
12, застроена площ 125,14 кв. м, в поземлен имот
пл. № 28, за който е отреден парцел ХVІІІ-2479,
кадастрален район № 504 в кв. 471 по плана
на Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, ведно с 1/2 ид.
част от общите части на сградата при съседи на
имота: поз. имот 27, поз. имот 29 и улица, придобит с нотариален акт № 39 от 20.06.2003 г., т.
2, рег. № 2490, нот. дело № 234/2003 г.; пазарна
оценка към 20.06.2003 г . – 30 360 лв.; лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, с рег. № РА
8778АА, рама VF32AWJYF42378269, сив, двигател
10DXEE6019195, с първоначална регистрация на
9.05.2002 г., придобит с договор за лизинг № 9873
от 13.05.2002 г. със „София Франс Ауто“ – АД;
пазарна стойност към 26.03.2007 г. – 10 288 лв.
От „Лара комерс“ – ЕООД, ЕИК 112653615, на основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
земеделска зем я – нива, с площ 4,250 дка,
четвърта категория на земята при неполивни
условия, в м. Чукур савак, представляваща имот
№ 013003 по плана за земеразделяне в землището на Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, при граници
и съседи на имота: имот № 013116 – полски път
на общината – ОБ, имот № 013004 – нива на
Анка Стоянова Томова, имот № 013151 – нива на
Иванка Спасова Делчева, и имот № 013002 – нива
на наследниците на Петруна Вълкова Ненчева,
придобит с нотариален акт № 35 от 04.10.2006 г.,
т. 4, рег. № 8059, нот. дело 539 от 2006 г.; пазарна
оценка към 04.10.2006 г. – 2125 лв. От Лъчезар
Александров Блангев и Ружа Александрова Блангева на основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД: сумата 12 470 лв. от продажбата на
западния гараж и южното мазе в приземния етаж
на жилищната сграда, отчуждени с нотариален
акт № 48 от 13.11.2009 г., т. ІІІ, рег. № 6816, дело
№ 372/2009; сумата 13 100 лв. от продажбата
на цялото УПИ ІV – търговия и услуги, в кв.
68 по плана на Пазарджик, състоящ се целият
от 280,50 кв.м, при съседи: изток – УПИ V – търговия и услуги, запад – УПИ ІІІ – търговия и
услуги, север – улица с о.т. 1503 – 1509, и юг – паркинг с о.т. 1500 – 1500 „в“, отчужден с нотариален
акт № 193 от 10.10.2005 г., т. ІІІ, рег. № 6683, н.д.
535 от 2005 г.; сумата 250 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“, с
рег. № РА7525АС, рама WFOBXXGCABHK64691,
бял, двигател GT 39193, с дата на първоначална
регистрация – 25.02.1987 г., отчужден с договор
от 20.06.2003 г. Пазарджишкият окръжен съд
определя срок, в който заинтересованите лица
могат да п ред явя т свои те п ретенции върх у
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имуществото – един месец считано от деня на
обнародването на това обявление в „Държавен
вестник“. Насрочва делото за 07.12.2010 г. в 10 ч.
6809
Софийският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано
гр.д. № 708 от 2010 г. по мотивирано искане
на КУИППД чрез председателя Стоян Кушлев
с адрес за призоваване София, бул. Витоша 6,
против Огнян Йорданов Георгиев, Генчо Огнянов
Георгиев и Валентин Огнянов Георгиев, тримата
с постоянен адрес гр. Ихтиман, ул. Мъти вир 19,
за отнемане в полза на държавата на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД на следното имущество: дворно място 682 кв. м в Ихтиман, ул. Бр.
Златареви 40, съставляващо УПИ VIII-2079 в кв.
166 по плана на Ихтиман, заедно с първи етаж
от построената в него МЖС с мазе и гаражи, с
пазарна стойност 79 000 лв.; товарен автомобил
„Мерцедес 508 Д“, рег. № СО 0919 СВ, с пазарна
стойност 3500 лв.; внесени суми по картова сметка
№ BG95UBBS80021009912011 при „ОББ“ – АД,
в размер 13 131 лв.; постъпили суми в спестовна сметка № BG85UNCR96604107986204 при
„Уникредит Булбанк“ – АД, в размер 44,76 щ.д.;
сумата от продажбата на автомобили на обща
стойност 2150 лв.; втори етаж от построената
МЖС в дворно място от 682 кв.м в Ихтиман, ул.
Бр. Златареви 40, съставляващо УПИ VIII-2079
в кв. 166 по плана на Ихтиман, с пазарна цена
41 500 лв., двустаен апартамент с площ 62,10 кв.
м в Ихтиман, ул. П. Евтимий 50, представляващ
ап. № 16 на ет. 1, в кв. 58 по плана на града,
ведно с принадлежащото му избено помещение
№ 16 от 3,34 кв. м и 3,01 ид. ч. от общите части
на сградата и правото на строеж върху мястото,
с пазарна стойност 30 360 лв. Указва на третите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имещуството, че могат да встъпят в делото, като предявяват съответния иск пред СОС в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Делото е насрочено за 25.11.2010 г. в
13,30 ч.
6810
Поправка. В Заповед № РД-10-7706-215 от
28.VІІ.2010 г. на областния управител на област
Варна (ДВ, бр. 63 от 2010 г., стр. 63) коригираният текст „местност Кочмар (Възраждане V – VІ
м.р.)“ (ДВ, бр. 64 от 2010 г., стр. 128) да се чете
така: „селищно образувание местност Кочмар
(„Възраждане“ V – VІ м.р.), част от КР 505, зем
лище гр. Варна, община Варна, област Варна“.
6902
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