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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество
(2006 г.)
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 21 юли 2010 г. – ДВ, бр. 59
от 2010 г. В сила от 5 август 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Федерална република Германия – в духа на съществуващите приятелски
отношения между Република България и Федерална република Германия,
желаейки да укрепят и да задълбочат тези
приятелски отношения чрез финансово сътрудничество в духа на партньорството,
съзнавайки, че поддържането на тези отношения е основа на тази спогодба,
възнамерявайки да допринесат за социалното и икономическото развитие в Република
България,
позовавайки се на Протокола на експертните разговори от 22 май 2003 г., както и на
Протокола на правителствените преговори от
8 декември 2006 г.,
се споразумяха за следното:
Член 1
(1) Правителството на Федерална република Германия предоставя на правителството на
Република България или на други получатели,
които да се изберат съвместно от двете правителства, възможността да получат от Кредитна
банка за възстановяване (KfW) следните средства за финансиране:
1. Свързан заем на KfW, който в рамките
на общественото сътрудничество за развитие
се предоставя в размер до 34 373 000 евро за
проекта „Комунална инфраструктура – Техническа инфраструктура 2010 – 2013“. В сумата се
съдържат 4 700 000 евро от обещаната за 2003 г.
сума, които първоначално бяха предвидени за
кредитната програма „Насърчаване на малки
и средни предприятия“ и вече се пренасочват,
както и
2. финансов принос за изграждането на Фонд
за проучвания и експерти в размер до 300 000
евро от обещаната за 2003 г. сума,

ако след проведена проверка бъде установена
годността на проекта за насърчаване съгласно
политиката на развитие, както и занапред е
налице добрата кредитоспособност на Република България и правителството на Република
България предоставя държавна гаранция, ако
самото то не става кредитополучател. Посоченият в алинея 1, точка 1 проект не може да
бъде заменен с други проекти.
(2) Ако правителството на Федерална репуб
лика Германия по-късно предостави на правителството на Република България възможността
от КfW да получи допълнителни заеми и финансови средства за подготовката на посочените в
алинея 1 проекти или допълнителни финансови
средства за необходими придружаващи мерки
за провеждане и обслужване на посочените в
алинея 1 проекти, се прилага спогодбата.
(3) Финансовите средства за придружаващи
и обслужващи мерки по член 1, алинея 1, точка
2 се превръщат в заеми, ако не се използват
за такива мерки.
Член 2
(1) Използването на посочените в член
1 суми, условията за тяхното пред оставяне,
както и редът на възлагането на поръчките
се определят с договорите, които трябва да се
сключат между KfW и получателите на заемите
и средствата за финансиране и които подлежат
на действащите във Федерална република Германия правни разпоредби.
(2) Съгласието за отпускане на посочената
в член 1, алинея 1, точка 2 сума отпада, ако
в срок 8 години след годината на даването на
съгласие не са били сключени съответните
договори за финансиране. За тази сума срокът
приключва с изтичането на 31.12.2011 г.
(3) Правителството на Република България,
доколкото самото то не е кредитополучател,
ще гарантира спрямо KfW всички плащания в
евро при изпълняването на задълженията на
длъжниците въз основа на договорите, които
трябва да се сключат съгласно алинея 1.
Член 3
Правителството на Република България
освобождава KfW от всички данъци и други
държавни вземания, които се събират в Република България във връзка със сключването и
провеждането на посочените в член 2, алинея
1 договори.
Член 4
Във връзка с произтичащите от предоставянето на заема и средствата за финансиране
транспорти на хора и стоки по море, суша и
въздух правителството на Република България
предоставя на пътниците и доставчиците свобо-
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ден избор на транспортните предприятия, няма
да взема мерки, които изключват или усложняват равноправното участие на транспортните
предприятия със седалище във Федерална република Германия, и при необходимост издава
необходимите за участието на тези транспортни
предприятия разрешителни.

Член 1
Бидейки напълно съгласна с целите на
центъра, така, както са определени в чл. 2 от
конвенцията, Република България ще предостави на центъра метеорологични наблюдения,
направени или събрани от правителствените
агенции или институции съгласно изискванията.

Член 5
Тази спогодба влиза в сила от деня, в който
правителството на Република България уведоми правителството на Федерална република
Германия, че са изпълнени предпоставките
за влизането є в сила според националното
законодателство. Меродавен е денят на получаването на уведомлението.
Съставено в София на 7 юни 2010 г. в два
оригинални екземпляра, всеки на български и
на немски език, като всеки текст има еднаква
сила.
За правителството на За правителството на
Република България:
Федерална република
Трайчо Трайков,
Германия:
министър на иконоМатиас Хьопфнер,
миката, енергетиката
извънреден и пълнои туризма
мощен посланик на
Федерална република
Германия в България
6904

Член 2
На Република България ще бъдат предоставени безплатно, за нейните потребности в областта
на прогнозиране на времето, не-ексклузивен
лиценз и всякакви други не-изключителни права
на ползване по отношение на индустриални
права на собственост, компютърни програми
и техническа информация, които са резултат
от извършената работа, съгласно конвенцията
и които принадлежат на центъра.

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни
прогнози на времето
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 23 юни 2010 г. – ДВ,
бр. 50 от 2010 г. В сила от 12 юли 2010 г.)
Вземайки предвид факта, че правителството
на Република България желае в съответствие с
международните метеорологични традиции да
си сътрудничи с Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (наричан
по-долу за краткост „центъра“), за евентуално
присъединяване към Конвенцията за създаване на Европейския център за средносрочни
метеорологични прогнози, когато изменената
конвенция влезе в сила;
Съгласно предвиденото в член 3 на Конвенцията за създаване на Европейския център
за средносрочни метеорологични прогнози
(наричана по-долу за краткост „конвенцията“);
Правителството на Република България и
центърът (наричани по-долу за краткост „страните“) се договориха за следното:

Член 3
Правителството на Република България ще
се придържа към правилата и инструкциите,
управляващи ползването на правата на индустриална собственост, компютърни програми
и техническа информация, принадлежащи на
центъра, разпространяването на резултати от
работата на центъра и разпространение на продуктите на центъра така, както може да бъдат
определени от Съвета на центъра. Освен ако
друго не бъде посочено, правилата и инструкциите ще бъдат тези, които се прилагат и за
страните членки.
Член 4
Привилегиите и имунитетите, ползвани от
персонала или специалистите на центъра на
територията на Република България, са определени в анекса и представляват неделима
част от това споразумение за сътрудничество.
Член 5
Резултатите от проучванията и изследванията,
предвидени в член 2 (1) (а) и (с), и данните,
споменати в член 2(1) (б) и (д) на конвенцията,
ще бъдат предоставени на метеорологичната
служба на Република България в същата форма, както и на метеорологичните служби на
страните членки.
Член 6
Центърът няма да поема никакви разходи във
връзка с предоставянето на метеорологичните
си продукти на правителството на Република
България или със създаването и поддържането
на телекомуникационна връзка между центъра
и Република България.
Член 7
Република България ще има достъп до възможностите за обучение на центъра по същата
процедура за селекция, която се прилага за
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страните членки на центъра. Центърът не поема
разходите, свързани с пътуване и издръжка на
обучаващите се от Република България.

е сключено това споразумение за сътрудничество, и 20 % – през всяка от следващите четири
финансови години.

Член 8
8.1. Годишната вноска на Република България
за центъра ще бъде една втора от вноската,
която Република България би трябвало да
плати съгласно предвиденото в член 13 (1) на
конвенцията, ако тя беше страна член.
8.2. Годишната вноска на Република България
за центъра ще бъде заплащана в съответствие
с член 12 и член 13 на конвенцията така, сякаш Република България е страна член. Една
втора от годишната вноска се заплаща преди
20 януари, а оставащата част – преди 1 юни
на съответната финансова година.
8.3. В случай че правителството на Република
България поиска специални услуги, които не
са предвидени в това споразумение за сътрудничество, Република България и центърът ще
сключат допълнително споразумение, в което
ще бъдат изложени условията и сроковете за
изпълнение, характерът на всякакви допълнителни вноски и възнаграждението за извършените услуги.
8.4. Ако сумата на неплатените вноски
надхвърли сумата на дължимите от нея вноски съгласно член 8.1 на това споразумение
за сътрудничество за текущата финансова
година и за предходната финансова година,
Република България ще изгуби правата си на
представителство в Консултативния съвет на
страните сътруднички (КССС) и предвидените
в член 2(1)(а) и (с) резултати от изследвания и
проучвания и данните, споменати в член 2(1)
(b) и (d) на конвенцията, вече няма да са на
разположение на метеорологичната служба на
Република България.

Член 11
11.1. По отношение на представителството
на сесиите на Съвета и неговите консултативни
комисии Република България ще бъде член
на КССС.
11.2. КССС ще бъде поканен да бъде представляван на сесии на Съвета и съответните
консултативни комисии от председателя на
КССС.

Член 9
По отношение на еднократната допълнителна
вноска, предвидена в член 13(3), втори подпараграф на конвенцията, Република България следва
да плати такава вноска, която ще бъде една
втора от размера, който Република България
би следвало да плати, ако беше страна член,
но направената вноска ще е само за разходите,
понесени от центъра за десетгодишен период,
непосредствено предшестващ влизането в сила
на това споразумение за сътрудничество, размерът ще бъде намален със сума, отговаряща
на оперативните разходи на центъра през този
период.
Член 10
Еднократната допълнителна вноска на
Република България ще бъде платена на пет
равни части, като 20 % от вноската се плащат
преди края на финансовата година, през която

Член 12
12.1. Всеки спор между страните, свързан
с тълкуването или прилагането на условията
на това или на което и да било допълнително
споразумение, в което ще встъпят впоследствие, който не може да бъде разрешен чрез
директни преговори, ще бъде отнесен за арбитраж по искане на която и да е от страните,
освен ако страните не се договорят в рамките
на три месеца за друга форма на уреждане.
Арбитражната процедура ще се проведе в съответствие с предвиденото в параграфи 12.2 и
12.3 на този член.
12.2. Всяка от страните определя по един
член на арбитражния трибунал в рамките на
два месеца от датата, на която е получено искането, споменато в параграф 12.1. Тези членове
в рамките на два месеца от определянето на
втория член определят трети член, който ще е
председателят на трибунала и който не може
да е с националност от Република България.
Ако определянето на който и да е от тримата
членове на трибунала не стане в рамките на
определения срок, то ще бъде направено от
председателя на Международния съд по искане
на една от страните.
12.3. Арбитражният трибунал взема решения
с мнозинство. Решенията му са обвързващи за
страните по спора и не могат да се обжалват.
Всяка страна поема разходите на члена на
трибунала, определен от нея, и тези, свързани
с нейното представяне при съдебните производства пред трибунала. Всяка страна поема равен
дял от разходите, свързани с председателя на
трибунала, и всякакви други разходи, освен ако
трибуналът не реши друго. Трибуналът определя
останалите свои процедурни правила.
Член 13
13.1. Когато изпълнението на задълженията на дадена страна по това споразумение
за сътрудничество е било засегнато от „форсмажорни“ обстоятелства, тази страна няма да
носи отговорност за каквото и да било забавяне
или неизпълнение и времето за изпълнение
ще бъде удължено, където е удачно, със срок,
равен на този, през който изпълнението е било
невъзможно поради тези причини.

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

13.2. За целите на това споразумение за
сътрудничество „форсмажорни“ обстоятелства
ще означава всякаква причина извън контрола
на страната, чието изпълнение бива засегнато
от нея.
Член 14
14.1. Всяка страна има право да суспендира и/или прекрати това споразумение за
сътрудничество, ако:
а) другата страна извърши съществено
нарушение (или серия от нарушения, съставляващи заедно съществено нарушение)
на задълженията си по това споразумение
за сътрудничество и ако това нарушение е
поправимо, не го е поправила в рамките на
30 дни от получаването на предупреждение за
това от първата страна; или
б) въоръжен конфликт, независимо дали
включва война или не, бунтове или терористични актове са попречили или по мнението на центъра са застрашили безопасното и
необезпокоявано предоставяне на продукти и
услуги от страна на центъра по това споразумение за сътрудничество; или
в) центърът бъде закрит.
14.2. Всяко прекратяване в съответствие с
параграф 14.1 ще влиза в сила, освен ако друго
не бъде договорено, незабавно в момента на
предаване на писмено уведомление от страната,
имаща право да го направи. Всички плащания,
които са дължими и платими преди датата на
това суспендиране, стават незабавно платими.
14.3. Всяка страна има правото да прекрати
това споразумение за сътрудничество с писмено
уведомление, без основания и без да са възникнали никакви нарушения, с влизане в сила
от датата, посочена в параграф 14.4.
14.4. Всяко прекратяване съгласно член
14.1 или член 14.2 ще влиза в сила, освен ако
не бъде договорено друго, в края на втората
финансова година след годината, през която е
било дадено уведомлението, или в случай на
прекратяване поради закриване на центъра – на
датата на влизане в сила на това закриване.
Съгласно предвиденото в параграф 14.2 всички
задължения на страните по това споразумение
за сътрудничество ще останат валидни до датата на влизане в сила на това прекратяване.
Член 15
Това споразумение влиза в сила от датата на
получаване по дипломатически път от страна
на центъра на писмено уведомление, че Република България е изпълнила всички вътрешни
процедури, необходими за влизането в сила на
споразумението.
Това споразумение е съставено в два екземпляра, на английски и български език, като и
двата текста са еднакво автентични. В случай
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на възникнал спор по отношение на значението
или тълкуването на споразумението текстът на
английски език ще се ползва с предимство.
В потвърждение на което долуподписаните, надлежно упълномощени, подписаха това
споразумение.
Съставено и подписано в два оригинални
екземпляра, по един за всяка от страните.
За правителството
За Европейския център
на Република
за средносрочни
България:
прогнози на времето:
Никола Съботинов,
Доминик Марбути,
президент на
директор на ЕвроБългарската академия
пейския център за
на науките
средносрочни прогнози на времето
АНЕКС
Привилегии и имунитети, ползвани от персонала
или специалистите на центъра на територията
на Република България
Параграф 1
1.1. В рамките на обхвата на официалните
си дейности центърът ще има имунитет от
юрисдикция и изпълнение освен:
• до степента, в която, по решение на съвета, центърът се откаже от него в конкретен
случай, въпреки това ще се счита, че центърът
се е отказал от този имунитет, ако при получаването на искане да се откаже от имунитет,
подадено от националния орган, на който е
предоставен случаят, или от противоположната страна, не даде уведомление в рамките на
15 дни от получаването на искането, че не се
отказва от този имунитет;
по отношение на налагането на арбитражно решение, взето съгласно член 12 на това
споразумение за сътрудничество.
1.2. Във всеки спор, включващ член на
персонала или служител на центъра, за когото
имунитетът от юрисдикция е поискан по параграф 2 или 3 на този анекс, отговорността на
центъра се замества с отговорност на съответния
член на персонала или служител.
1.3. Съгласно параграф 1.1 собствеността и
активите на центъра, където и да се намират,
са имунизирани към каквато и да било форма
на административно или временно съдебно
ограничение, като реквизиция, конфискация,
експроприация или запор.
Параграф 2
Членовете на персонала на центъра се
ползват със следните привилегии, имунитети
и улеснения в рамките, определени от това
споразумение за сътрудничество:
2.1. имунитет от юрисдикция, дори след
като са напуснали служба към центъра, по
отношение на действия, включително изре-
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чени или написани думи, извършени от тях в
качеството им на служебни лица и в рамките
на пълномощията им;
2.2. освобождаване от всички задължения
по отношение на военната служба;
2.3. неприкосновеност по отношение на
всички техни служебни книжа и документи;
2.4. заедно с членовете на техните семейства,
съставляващи част от техните домакинства,
живеещи с тях, ако те не са граждани на приемащата страна, същите изключения по отношение на мерките, ограничаващи имиграцията
и управляващи регистрацията на чужденци,
които обичайно се прилагат към персонала на
международни организации;
2.5. същите привилегии по отношение на паричните и обменните регулации, които обичайно
се прилагат към персонала на международни
организации;
2.6. заедно с членовете на техните семейства,
представляващи част от техните домакинства,
ако те не са граждани на приемащата страна,
същите удобства по отношение на репатриране по време на международна криза, които
обичайно се прилагат към персонала на международни организации;
2.7. правото да се внасят безмитно мебели
и лични вещи по времето на поемане на поста
за период най-малко от една година в съответната държава и правото при прекратяването
на функциите им в съответната държава да
изнесат, без да плащат мито, мебели и лични
вещи, като и в двата се случая се съобразяват
с условията, считани за необходими от правителството на страната, на чиято територия се
упражнява правото, и с изключение на собствеността, придобита в тази страна и подлежаща
на забрана за износ в същата страна.
Параграф 3
Експерти, които не са членове на персонала и които изпълняват задължения в центъра
или изпълняват мисии от негово име, докато
изпълняват своите задължения или докато са
на мисии и при пътувания, направени по време
на такива задължения или мисии, се ползват
със следните привилегии, имунитети и удобства до степента, до която те са необходими
за изпълнението на задълженията им или за
осъществяването на мисиите им:
3.1. имунитет от юрисдикция, дори след като
са напуснали служба към центъра, по отношение
на действия, включително изречени или написани думи, извършени от тях в качеството им
на експерти и в рамките на пълномощията им;
3.2. неприкосновеност по отношение на
всички техни служебни книжа и документи;
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3.3. същите митнически улеснения по отношение на личния им багаж и същите привилегии по отношение на валутните и обменните
регулации, които се прилагат за лица, изпратени
от чуждестранни правителства на временни
официални мисии.
Параграф 4
4.1. В съответствие с условията и при спазване на процедурата, изложена в конвенцията
и от съвета, персоналът на центъра се облага
с данък в полза на центъра върху заплатите,
надниците и възнагражденията, плащани от
центъра. От датата на прилагане на този данък тези заплати, надници и възнаграждения
се освобождават от национален подоходен
данък, като страните членки запазват правото
да вземат предвид тези заплати, надници и
възнаграждения при оценяване на размера на
облагането, което да се прилага върху доходи
от други източници.
4.2. Параграф 4.1 не се прилага за пенсии и
други подобни плащания от центъра.
Параграф 5
5.1. Привилегиите, имунитетите и улесненията, предвидени в това споразумение за
сътрудничество, се дават единствено в интерес
на центъра и на Република България, а не с цел
лична изгода на лицата, ползващи се от тях.
5.2. Компетентните органи имат не само
правото, но и задължението да отнемат имунитета, когато този имунитет възпрепятства
функционирането на правосъдието и когато
той може да бъде отнет без ущърб на целите,
за които е бил предоставен.
5.3. Компетентните органи, визирани в параграф 5.2, са:
• Република България, в случая на нейни
представители;
• Съветът, в случая на директора;
• директорът, в случая на други членове на
персонала и експерти по смисъла на параграф 3.
6846

НАРЕДБА № 31
от 22 юни 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Полиграфист“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
213030 „Полиграфист“ от област на образование
„Изкуства“ и професионално направление 213
„Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ съгласно Списъка
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на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 213030 „Полиграфист“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на
професионална квалификация за специалност
2130301 „Полиграфия“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми за
обучението по съответната специалност по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 213030 „Полиграфист“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Полиграфист“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията
и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на
професията, целите на обучението, оценяването
по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална
квалификация, необходимата материална база.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Полиграфист“
Професионално направление:
213

Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти

Наименование на професията:
213030

Полиграфист

Специалност:
2130301 Полиграфия

Степен на професионална квалификация:
Трета

Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Полиграфист“ от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.)
входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен седми клас или завършено
основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Полиграфист“
входящото минимално образователно равнище
за лица, навършили 16 г., е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние
на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява
професията „Полиграфист“, за което следва да
представи медицинско свидетелство, с което се
удостоверява, че тази професия не му е противопоказна.
Специалност
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда
и професионални компетенции по специалност
2130301 ,,Полиграфия“.
Основните характеристики на профила на
професията са представени в таблица 1:
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Таблица 1

Описание
на трудовите
дейности (задачи)

Предмети
и средства на труда

1.

2.

1. Осъщест
вява опер а т и в н а
дейност,
свързана с
въвеждането
на текстова
информация
(текстови документи) от
ръкописни
и печатни
материали в
стандартни
приложни
програмни
продукти
(т е к с т о о б работващи
с и с т е м и),
р ъч но и л и
чрез скенер
със софтуер
за оптическо
ра зпозна ване на текст
(OCR) с нео бход и м ат а
точност и
корек т нос т
на обработваните документи, настолни (професионални)
издателск и
системи за
съвместна
обработка
на текст и
илюстрация – DTP.

Компютърна конфигурация, съответстваща на
нуждите на текстообработката: компютър, монитор с възможности за
индивидуални настройк и на разделителната
способност, клавиатура
с маркировка за въвеждане на текст на кирилица и латиница, мишка,
операционна система,
оси г у ря ва ща въ зможност за работа по БДС
на десетопръстна система. Лицензиран софтуер
на текстообработващи
системи с възможност
за правописна проверка
и сричкопренасяне на
български и на чужди
езици, в зависимост от
изданието.
Скенер и лицензи ра н
специализиран софтуер
за оптическо разпознаване на текст (OCR) с
възможност за работа
на различни езици. Помощна и методическа
ли терат у ра. Указани я
за потребителя и техническа документация на
ползваните прилож ни
п рог ра м н и п р од у к т и,
компют ърна конфиг урация и периферни устройства. Речници.

Професионални компетенции
знания за

умения за

3.
Компютърна
грамотност – възможности за ползване на персонален компютър за нуждите на текстообработката. Различни видове
текстообработващи системи.
Десетопръстна машинописна
система по БДС.
Основни правила при въвеждане и обработка на текст.
Изисквания за форматиране на
текстовите материали.
Български правопис.
Интернет.

4.
Избор на текстообработваща система.
Въвеждане на текст по
десетопръстната система на кирилица и лат и н и ца в т екс т ообработващи системи. Спазване на правописните
правила на съответния
език. Съх ран яване на
въвежданата информация в подходящ файлов
формат.
Намиране, съхраняване
и редактиране на информация под формата на
текст и илюстрации с
използване на програмни продукти в различни
операционни системи.
Работа със скенер и софтуер за оптично разпознаване на текст (OCR).
Работа в интернет.

професионално-личностни
качества
5.
Умения за вземане на решения.
Умения за самостоятелна
работа.
Точност. Дисциплинираност.
Коректност.
Прецизност.
Самоконтрол.
Отговорност.
Професиона лна етичност.
Работа в екип.
Памет, умения
за пренагласа.
Планиране и
организиране
на дейността.
Интелектуални
способности.
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5.

2. Обработване
на текстови документи и подготовката им
за издателска
система – коригиране, редактиране,
сричкопренасяне, форматиране, разпечатване.
Съхраняване
на текстови
материали
според установените правила.
Получаване и
отчитане на
получените
материали и
пособия.

Програмни продукти за
коригиране и сричкопренасяне на текстови материали. Речници.
Дискови носители на информация (ДНИ) – FDD,
HDD, CD-R и др. Периферни устройства: принтер
със съответстващи консумативи – хартия, тонер,
мастила и ленти. Средства
за изпращане на материалите по електронен път:
интернет, локална мрежа.
Приспособления за съхраняване на текстови
документи на хартиени,
магнитни и оптически носители.
Класьори за съхраняване
на информацията на хартиени, магнитни и оптически
носители. Нормативни документи, регламентиращи
реда за съхраняване на
информацията.
Разходни норми за материали.

Коректурни знаци.
Правопис.
Различни видове коригиращи
програмни продукти и софтуер
за сричкопренасяне.
Чужд език на необходимото
ниво.
Възможности за изпращане на
документи по електронен път.
Обмен на документи по електронна поща.
Правилна и безопасна работа
в интернет и в локална мрежа.
Нормативни правила за съхраняване на информация на
хартиени, магнитни и оптически носители. Административни
правила за заявка, получаване
и отчитане на материали и
пособия.
Санитарно-хигиенни условия
за работа и съхраняване на
документи.

Прецизност.
Коректност.
Точност.
Самоконтрол.
Отговорност.
Логическо мислене. Умения
за вземане на
решения.
Умения за самостоятелна
работа.
Дисциплинираност. Съобразителност.
Професионална
етичност.
Работа в екип.
Памет, планиране и организиране на дейността.
Интелектуални
способности.

3. Сканиране
и обработване
на графични и
растерни изображения.
Съхраняване
на илюстративен материал.

Компютърна конфигурация.
Скенер. Автоматизирани
технологични системи за
създаване и обработка на
графични и растерни изображения, лицензиран
софтуер.
БДС за размери на изданията, наборни страници
и бели полета. Дискови
носители на информация.
Средства за изпращане на
материалите по електронен път: интернет, локална
мрежа.
Класьори за съхраняване
на илюстрациите на хартиени, магнитни и оптически
носители. Нормативни документи, регламентиращи
реда за съхраняване на
информацията.

Видове скенери.
Изисквания към илюстративния
материал.
Характеристика на изображенията.
Оразмеряване на илюстрациите.
Кадриране, тифецване.
Различни видове приложни
програмни продукти за създаване и обработка на графични
и растерни изображения.
Оразмеряване по диагоналния
метод, математически изисквания и работа с логаритмична
линия или кръг.
Съхраняване на илюстративния
материал в подходящ файлов
формат.
Възможности за изпращане на
илюстрациите по електронен
път.
Работа с интернет и локална
мрежа.
Подготовка на илюстрациите
за съответната професионална
издателска система.

Работа с коригиращи
програми.
Обработка на текст при
спазване на правописните
и техническите правила.
Работа с коректури и сигнални екземпляри.
Спазване на технологичната последователност
при работа с текстови
документи.
Работа с речници на
хартиен и дисков носител. Класифициране на
документи.
Съхраняване на текстови
документи според установените правила. Изпращане и получаване на
информация (текстови
документи) по web-базирана или локално базирана електронна поща.
Работа с интернет. Разпечатване на коректурите
на локален или мрежов
принтер.
Работа с матричен, лазерен и мастиленоструен
принтер.
Организация на работата.
Работа с програмни продукти за създаване и обработка на графични и
растерни изображения.
Работа с различни видове
скенери.
Спазване на технологичната последователност.
Оразмеряване на илюстрации.
Съхраняване на графичната информация в подходящ файлов формат
на различни хартиени,
магнитни и оптически
носители.
Работа с интернет, локална мрежа и електронна
поща.
Организиране на работата в съответствие с
технологичната последователност.

Естетически
усет.
Прецизност.
Коректност.
Точност.
Самоконтрол.
Отговорност.
Логическо мислене.
Умения за вземане на решения.
Умения за самостоятелна
работа.
Дисциплинираност.
Съобразителност.
Професионална
етичност.
Работа в екип.
Памет, планиране и организиране на дейността.
Интелектуални
способности.
Логическо мислене и комбинативност.
Концентрация
на вниманието
и наблюдателност.
Те х н и ч е с к и
усет. Художествен вкус.
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4. Оформление на полиграфическите
издания (книги, вестници,
списания, акцидентни материали) и др.
Интегриране на текст
и графика.
Композиране
на страници.
Съхраняване
на готовите
издания.

Компютърна конфигурация, периферни устройства.
Лицензиран софтуер за
оформление на полиграфически издания – професионални издателски
системи, графични системи, системи за електронен
монтаж.
Справочна литература.
Помощна и методическа
литература. Указания за
потребителя и техническа
документация на ползваните приложни програмни продукти, компютърна
конфигурация и периферните устройства.
Каталози и мостри от използваните материали.
Инструменти за измерване, изчисляване и записване.
Разходни норми за материали.
Нормативни документи.
Изходни данни за създаване на полиграфическите
издания. Техническа документация за изработване на полиграфическите
издания.

Технология на предпечатната
подготовка на полиграфическите издания. Средства за
оформление на полиграфическите издания.
Външни и вътрешни елементи
на книгата.
Етапи при производството на
книги, вестници, списания, акцидентни материали.
Типове издания и избор на
средства за оформлението им.
Формат на изданията.
Избор на формат за различни
типове издания.
Пропорции на формата.
Естетика и икономика на формата.
Наборно поле. Търсене на „идеални пропорции“.
Типографска мерна система.
Стандартни формати на хартията и формат на изданието – формати на хартията в
полиграфията по БДС.
Потребителски формати по
БДС.
Изчисляване размер на страницата в зависимост от делението
на хартиен лист. Обичайни
(вертикални) и албумни (хоризонтални) формати.
Наборна страница – единична
наборна страница, фолио (две
съседни наборни страници).
Съотношение между разделяне
на хартиен лист на части и
формат на изданието.
Бели полета.
Групи за оформление на издания.
Обем на изданията.
Шрифт и писменост.
Графични признаци на наборния
шрифт.
Шрифтови гарнитури.
Комбиниране на шрифт, илюстрация и орнамент.
Формат на набора.
Обем на печатния лист, изразен
в количество печатни знаци.
Нешрифтови типографски елементи.
Илюстрации в полиграфическите издания.
Видове илюстрации и предназначението им.

Избор на формат за издание и наборна страница.
Оформление на различни
видове текстове.
Подчертавания в текст.
Структуриране на текст.
Оформление на гладък
текст – изисквания към
композицията, четливостта, обособяване на абзаците и подчертавания.
Работа с усложнен
текст – речници, енциклопедии, лингвистика,
допълнителни текстове
(забележки, посвещения,
мото, текст към илюстрации, справочно-спомагателни елементи).
Оформление на стихотворен и драматичен текст.
Таблични текстове.
Математически и химични формули.
Оформление на титулните страници в изданията.
Шрифтово и композиционно оформление на
рубрикацията.
Видове заглавия.
„Жива“ и „мъртва“ колонцифра, норма и сигнатура.
Етапи при обработката
на изданията.
Редакционно-издателски
етап.
Съхранение на предпечатната подготовка на полиграфическите издания.
Съставяне на план за
оформление.
Запознаване със съдържанието на ръкописа и
придружаващите го илюстрации.
Изработване на графичен
макет за оформление и
маркиране на ръкописа.
Изчисляване на обем и
цена на изданието.
Безкоректурна обмяна
между полиграфическото
предприятие и издателството.
Коректурна обмяна.
Видове макети.
Маркиране на ръкописи
и илюстрации.
Преценяване качеството
на ръкописите и определяне обема на изданието
при шпалтовия метод.

Естетически
усет.
Прецизност.
Коректност.
Точност.
Самоконтрол.
Отговорност.
Логическо мислене.
Умения за вземане на решения.
Умения за самостоятелна
работа.
Дисциплинираност.
Съобразителност.
Професионална
етичност.
Работа в екип.
Памет, планиране и организиране на дейността.
Интелектуални
способности.
Логическо мислене и комбинативност.
Концентрация
на вниманието
и наблюдателност.
Те х н и ч е с к и
усет.
Художествен
вкус.
Пространствена
представа и въображение.
Умения за пренагласа.
Усет за форма
и пространство.
Умения за оформяне, планиране
и организиране
на дейността.
Интелектуални
способности.
Го т о в н о с т з а
самостоятелен
труд.
Дисциплинираност.
Хрумвания и
импровизации.
Умения за работа в екип.
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Изисквания към илюстративния материал.
Начини на свързване на илюстрации и текст.
Композиция и архитектоника.
Съдържание и форма.
Видове композиции.
Ритъм и тоналност.
Единство на книжната композиция.
Симетрия и асиметрия.
Похвати при композирането
на текст с илюстрации;
съотношение голямо-малко;
илюстрационни табла.
Етапи при работата на
техническия редактор.
Типове книжни издания –
обикновено, художествено и
луксозно издание.
Оформление на различните
типове издания – учебници и
учебна литература, научна и
научнопопулярна литература.
Издания за деца.
Сп равочни издани я – енцик лопедии, речници, нау чни
справочници.
Ху д ож е с т в е н а л и т е р а т у р а .
Издания за изкуство и архитектура.
Други издания – автентично,
адаптирано, библиографско,
библиофилско, ведомствено,
издания за хора с увредени
зрение и слух, нотни издания,
факсимилно издание, юбилейно, антология, избрани произведения, многотомно издание,
сборник, пътеводител, атлас,
фототипно издание.
Оформление на периодични
издания – вестници, списания.
Графичен макет на списание
и на вестник.
Пр о ек т з а и з раб о т в а не н а
щанц ф орми за етикети и опаковки.

Изисквания към текстовия и към илюстративния
материал.
Маркиране на ръкописа
при безшпалтовия метод.
Коректурни знаци.
Оразмеряване на илюстрациите.
Кадриране.
Мащаби за репродуциране.
Оразмеряване по диагоналния метод,
математически изисквания и работа с логаритмична линия или кръг.
Преценяване качеството
на оформеното издание.
Анализ на готово издание.
Работа с интернет и локална мрежа.
Получаване на електронен макет на печатно
издание.

5.
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5. Експониране на
оформеното
издание, монтаж (ръчен и
електронен).
Директно лазерно експониране на печатни пластини
без междинно
използване на
фототехнически филм.

Експонатор.
Компютърна конфигурация и периферни устройства. Фоточувствителни
материали.
Фотомеханично оборудване.
Проекти, модели, каталози
и мостри.
Хартия, монтажни листове.
Монтажна маса. Приложни програмни продукти за
електронен монтаж на полиграфическите издания.
Шкафове, стелажи, класьори за съхраняване на
монтажните листове.

Фоточувствителни материали.
Процес на експониране. Необходимост от монтаж. Конвенционален монтаж.
Оригинали за полиграфическото производство – видове,
изисквания.
Физични основи – светлина,
светлинен поток, осветеност,
експонация, отразяване, пропускане и поглъщане на светлината.
Фототехнически филми. Експонация и химична обработка на
фототехнически филми.
Фотомеханично оборудване. Теория на цвета. Полиграфическо
възпроизвеждане на многоцветни полутонови оригинали.
Теоретични и реални мастила. Фотомеханично маскиране – същност.
Обща технологична схема.
Технологична документация,
съпровождаща поръчката за
изпълнение на полиграфическото издание.

Памет.
Логическо мислене.
Самостоятелен
труд.
Дисциплинираност.
Отговорност.
Умения за работа в екип.
Те х н и ч е с к и
усет, художествен вкус.
Пространствена
представа и въображение.
Умения за вземане на решения.

6. Изработване на печатни
форми – монтаж и копиране.

Контактно-копирен апарат.
Осветителни тела. Печатни форми.
Проявяващи разтвори.
Коригиращи разтвори.
Филми. Фоточувствителни материали.
Клишета.
Сита.
Дигитални апарати за
изработване на печатни
форми – СТР.
Физикохимични основи
на процесите на изработване на печатни форми
за различните печатни
технологии.

И л ю с т р а ц ион н и ф о р м и з а
печат.
Етапи на фотографския процес.
Изработване на негативи и
позитиви.
Получаване на копия върху
формен материал.
Изработване на клишета.
Форми за повърхностен (офсетов) печат.
Форми за дълбок печат.
Основи на полиграфическото
възпроизвеж дане на много
цветни оригинали.
Цвят и синтез на цветовете.
Основни принципи за полиграфическо възпроизвеж дане
на многоцветни оригинали.
Особености при изработването
на печатни форми за многоцветен печат.
Пъ л н о ф о р м ат н и т е к с т о в о илюстрационни форми, изработени по различни методи.
Други видове печатни форми.
Изисквания към качеството
на печатните форми.

Експониране на
полиграфическото издание. Възпроизвеж дане
на едноцветни щрихови
оригинали.
Възпроизвеждане на едноц в е т н и пол у т онови
оригинали.
Възпроизвеж дане на
щри хови многоцветни
оригинали.
Фотомеханично маскиране.
Монтаж на продукция,
подлежаща на сгъване.
Монтаж на продукция,
подлежаща на много кратно рязване.
Монтаж на периодични
издания.
Ориентиране в последователността на страниците на изданието.
Термично експониране,
светлинно експониране.
Дигитални технологии
за експониране.
Спазване последователността на процесите и
технологичната схема.
Изпълнение на задачата
в технологична последователност.
Изработване на негативи
и позитиви.
Получаване на копия
върху формен материал.
Изработване на клишета.
Изработване на фотоформи за офсетов печат.
Изработване на печатни
форми за офсетов печат.
Изработване на форми за
различни видове печат.
Дигитални технологии и
оборудване за изработване на печатни форми за
различни видове печат.
Спазване последователността на процесите и
технологичната схема.

Памет.
Отговорност.
Умения за работа в екип.
Те х н и ч е с к и
усет, художествен вкус.
Умения за вземане на решения.
Го т о в н о с т з а
самостоятелен
труд.
Дисциплинираност.
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7. Отпечатване
на полиграфическите издания.
Отпечатване
на опаковки.
Печат на външна и вътрешна
реклама.

Печатни машини. Овлажнителни апарати, мастилени апарати, листоподаващи и листоизвеждащи
апарати.
Печатни хартии, картони,
печатни мастила, овлажняващи разтвори.
Цветни скали.
Лакове.
Печатни материали за отпечатване на опаковки,
етикети, външна и вътрешна рекламна продукция.
Лакиращи апарати. Номериращи апарати.
Сушилни устройства.
Дигитални печатни машини – принципи и материали за различните видове
печат.
Хибридни печатни технологии и машини за
изработване на книжножурнална и опаковъчна
продукция.

Технология на печатните процеси.
Печатни машини.
Подготвителни операции за
печатане на тиража.
Отпечатване на тиража.
Технология на офсетовия печат – листови и ролни.
Дълбок печат.
Висок печат.
Специални видове печат – анилинов печат (флексов); фототипен печат, ситов печат, тампонен
и топъл печат.
Материали.
Хартии.
Мастила, печатни форми.
Флексопечатни форми (фотополимери).
Подготовка и монтаж (клишепласт, олекотени блокчета).
Щанцоване.
Самоподавачи – фрикционни,
пневматични компресьори. Блокиращи устройства. Транспортна система. Подготовка за печат
(форма подлагане, офсетово
облекло, натисков цилиндър,
регулиране на натиска).
Мастилен апарат.
Миещ апарат.
Овлажнителен апарат. Листоизвеждащ и листоприемащ апарат.
Противокопирен апарат.
Подготовка на хартията. Командни табла.
Допълнителни агрегати.
Контрол на отпечатаните листа.
Теоретични основи на формените процеси и видове взаимодействия по време на печат.
Избирателно намокряне на
твърди тела от две несмесващи
се течности.
Прилепване и разкъсване на
мастиления слой.
Закрепване на мастилото върху
хартията.
Облекло на офсетовия цилиндър.
Характеристика на офсетовите
гумени платна.
Влияние на скоростта на печата
върху предаването на мастилото
от формата на хартията.
Необходими условия за получаване на качествен печат.
Материали, използвани за изработване на печатни форми.
Листовоизвеждаща система.
Листовоприемаща система. Сушилен, лакиращ, перфориращ,
номериращ апарат.
Несъвместимост между мастила
и лакове.
Сушилни устройства.
Фалцапарат.
Други видове печат.
Печат върху ламарина (метал).
Ситопечат.
Флексопечат.

Умения за работа с различни видове печатни
машини.
Пробен отпечатък.
Подготовка на щанц
форма.
Предно равняване на
листа.
Странично равняване на
листа.
Печат на тиража.
Цветни проби.
Видове скали.
Последователност на нанасяне на цветовете при
едно-, дву- и многоцветни
машини.
Контрол на отпечатаните
листа.
Облагородяване на листова полиграфическа
продукция:
- лакиране с дисперсни
лакове, лакове на маслена
основа, UV лакове;
- холограми;
- ламиниране;
- бронзиране;
- гумиране.
Изпълнение на задачите
в технологична последователност.

Памет.
Логическо мислене. Дисциплинираност. Отговорност.
Умения за работа в екип.
Те х н и ч е с к и
усет, художествен вкус.
Пространствена
представа и въображение.
Умения за вземане на решения.
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1.

2.

3.

4.

5.

8. Участва в
дообработване
на печатната
продукция
(брошуро-книговезки процеси). Технологични процеси
за изработване
на етикети и
опаковки.

Едностранни и тристранни
резачни машини.
Сгъвачни машини. Колонаборни машини, влагачни
машини.
Ръчни инструменти. Лепила.
Преси.
Шивачни машини. Машини и съоръжения за лепене.
Машини за скрояване на
материалите.
Голдпреса.
Материали за изработване
на подвързии.
Машини и съоръжения за
изработване на подвързии.
Работна маса.
Комбинирани щанцови
агрегати за изработване
на многоцветни опаковки
и етикети и опаковки от
различни материали.

Технология на брошуро-книговезките процеси за изработване на акцидентна продукция.
Изработване на брошура.
Обрязване на брошури.
Лепене на корици.
До о браб о т ва не на печат на
листова продукция.
Изработване на книги с подвързии.
Особености на изработването
на книжни тела.
Производство на книги в поточни линии.
Индустриална подвързия.
Скрояване на материа лите.
Изработване на цялостна подвързия.
Изработване на съставна подвързия.
До о браб о т к а на к н и ж н и т е
тела.
Подлепване на книжните тела
към подвързиите.
Материали за изработване на
подвързии.
Индустриална подвързия на
книга.
Ту т ка лене на г ърбовете на
книжните тела.
Безшевно скрепване.
Сушене и пресоване на гърбовете на книжните тела. Обрязване на книжните тела.
Закръгляне и украсяване на
обрезите на книжните тела.
Фалцоване.
Залепване на показалец, капителбанд, фалцова хартия.
Из раб о т ва не на кори ц и за
индустриална подвързия.
Пластмасови изработки.
Тефтери.
Картонаж.
Художествени изработки.
Пликове и марки.
Тетрадки.
Организаци я на работата в
цех за акцидентни материали,
брошури, индустриална подвързия, книжарска конфекция.
Методи за проверка качеството
на готовата продукция.
Опаковане.

Ряза не, сг ъва не, комплектоване, скрепване,
шиене, перфориране,
биговане на акцидентна
продукция.
Изработване на брошура.
Обрязване на брошури.
Лепене на корици.
Дообработване на печатна листова продукция.
Нанасяне на покрития
и механични начини за
дообработка.
Изработване на прости
коли. Комплектуване и
скрепване на книжните
тела.
Свързване на книжните
тела с корици и обрязване на изданията.
Изработване на книжни
тела.
Изработване на подвързии. Дообработване на
подвързии.
Подлепване на книжни
тела с подвързии и довършителни операции.
Обработка на книжни
тела за издания с мека
и твърда подвързия.
Скрояване на материалите.
Изработване на цялостна подвързия и на
съставна подвързия.
Дообработка на книжните тела.
Подлепване на книжните тела към подвързиите.
Материали за изработване на подвързии.
Туткалене на гърбовете
на книжните тела.
Безшевно скрепване.
Сушене и пресоване на
гърбовете на книжните тела. Обрязване на
книжните тела.
Ком п лек т ова не и паке т и ра не на г о т овата
продукция.

Памет.
Логическо мислене. Ориентиране в последователността
на страниците
на изданието.
Самостоятелен
труд. Дисциплинираност. Отговорност.
Умения за работа в екип.
Те х н и ч е с к и
усет, художествен вкус.
Пространствена
представа и въображение.
Умения за вземане на решения.

9. Изпълнява Средства за обезопасяване
всички трудо- на работното място.
ви задачи при Лични предпазни средства.
спазване на
здравословни
и безопасни
услови я на
труд.

Здравословните и безопасни
условия на труд на работното
място.
Нормативите за санитарно-хигиенни условия на труд.

Спазване на правилата
за здравословни и безопасни условия на труд на
работното място.
Поддържане на ред и хигиена на работното място.

Умения за вземане на решения.
Лична отговорност и самоконтрол.
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10. Създава и
поддържа безопасна работна среда.

Машини и съоръжения:
компютърна конфигурация, периферни устройства, монтажна маса,
експониращо устройство,
CTP системи, системи за
дигитална цветопроба, системи за дигитален печат,
контактно-копирен апарат,
лупа, процесори за обработка на графични филми
и печатни форми, печатна
машина, книговезки нож,
сгъвачна, шивачна и други
полиграфически машини.
Стабилна работна маса, непрекъсваемо променливо
токово захранване.
Консумативи, материали
и документация: инсталационен и диагностичен
софтуер, техническа документация и справочници.
Тонер, мастила, проявители, печатни форми, лепила,
хартии и др.
Ръчни инструменти.

Правила за здравословните и
безопасни условия на труд при
извършване на различни видове
операции.
Работа с компютърната и полиграфическата техника.
Ползване на лични предпазни
средства и специално работно
облекло.
Поставяне, поддържане и прибиране на оборудването от/на
работното място.
Спазване на технологичната последователност при изпълнение
на операциите.
Технологии, използвани при
изработката на полиграфическо
изделие.
Инструменти и материали.
Програмни продукти за предпечатната подготовка на полиграфическите издания.

Поддържане на ред и чистота на работното място.
Правилно използване
на личните предпазни
средства.
Безопасна работа с машините и съоръженията.
Разчитане и използване
на техническата документация, каталожната и
справочната литература и
нормативните документи.

Трудова дисциплина.
О т г о в о р н о с т,
съобразителност. Умения за
работа в екип.
Умения за вземане на решения.
Го т о в н о с т з а
самостоятелен
труд.
Лична мотивация.
Целенасоченост. Наблюдателност.
Естетически
вкус.
Концентрация.

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление „Аудио-визуални техники и
производство на медийни продукти“
Развитието на бизнеса и комуникациите
при съвременните икономически условия ще
изискват в бъдеще все повече квалифицирани
кадри в областта на издателската дейност и
производството на медийни продукти, конкурентоспособни на европейския трудов пазар.
Навлизането на информационните технологии и на нови програми за проектиране изисква
адекватно подготвени кадри, които ще могат
да се реализират на пазара на труда. Условията
на пазарната икономика, действието на принципите на свободния избор и конкуренцията,
както и преразпределението на приоритетите
в икономическата сфера, изискват нов подход
на връзката между образованието и квалификацията.
Малките и средните предприятия, специализираните и неспециализираните фирми, в които
ще бъдат внедрявани иновационни технологии
и оборудване, се очаква да ползват в по-голяма
степен услугите на специалисти от професиите,
свързани с аудио-визуалните техники и производството на медийни продукти.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Полиграфист“
могат да работят в печатници, отделни цехове, рекламни агенции, издателства, културни
институции на длъжност „Полиграфист“, код
3119 3036 от Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД), утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г. на
министъра на труда и социалната политика и

Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969
от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1114 от
30.12.2008 г. за утвърждаване на Списъка с
нови длъжности, включени в НКПД, 2005 г., на
длъжности от единични групи: 8251 „Машинни
оператори в печатарството“, 8252 „Машинни
оператори в книговезкото производство“, 8253
„Машинни оператори в производството на
хартиени изделия“, 7341 „Наборчици, слово
слагатели и други подобни“, 7342 „Стереотипери
и електротипери“, 7343 „Печатари – гравьори и
офортисти“, 7344 „Лаборанти и други подобни
по обработка на светлочувствителни материали“,
7345 „Книговезци и други подобни“, 7346 „Печатари, работещи с копринен екран, дървени,
гумени и други форми и текстил“, както и на
други длъжности, включени при актуализиране
на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Полиграфист“
могат да се обучават по друга професия от
професионално направление „Аудио-визуални
изкуства и техники; производство на медийни
продукти“, като обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления, и част
от отрасловата задължителна професионална
подготовка – единна за професионалното направление, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии се зачита.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията могат да повишават квалификацията си чрез участие в работни
срещи, семинари, курсове, организирани от
висши училища, ателиета, фирми и др.
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3. Цели на обучението
Основна цел на обучението за професията
„Полиграфист“ – трета степен на професионална квалификация, е формирането на професионални знания, умения и професионалноличностни качества, гарантиращи качествено
упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– знае и прилага основните правила за
здравословно и безопасно упражняване на
изучаваната професия и опазване на околната
среда; познава и използва личните предпазни
средства;
– осъществява професионална комуникация
на всяко ниво и с различни средства;
– разбира своята роля в общия трудов процес; отнася се с чувство на отговорност при
изпълнение на възложената задача; разпределя
задачите между членовете на екипа според квалификацията им; съдейства и търси отговорност
на членовете на екипа; съзнава необходимостта
от повишаване на квалификацията си;
– познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда; познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите,
институциите и държавата в тях;
– формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж за развитие;
– знае общите правила за работа с персонален компютър; разбира значението и ролята на
ползването на компютърна техника и приложните програми; прилага уменията за ползване
на базови и специализирани програмни пакети;
синтезира усвоените знания и ги прилага по
най-целесъобразен начин; осъществява кратка
комуникация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от
„Профила на професията“ при обучението
по отрасловата задължителна професионална
подготовка – единна за всички професии от
професионално направление „Аудио-визуални
изкуства и техники; производство на медийни
продукти“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при изработване
на полиграфическа продукция;
– познава информационните технологии и
използва компютърна техника;
– владее текстообработващи, графични и
издателски системи;

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

– използва целия спектър от елементи (тон,
гама, колорит, линия, петно, щрих) на изобразителния език и тяхното взаимодействие
в процеса на проектиране и изпълнение на
полиграфическите издания;
– знае основните принципи за изграждане
на обемно-пространствена структура;
– познава различните епохи, направления,
течения, стиловите особености, изразните
средства и начините за използването им в
художествените произведения на изобразителното изкуство.
3.3.Цели за формиране на специфични
компетенции за изпълнение на дейностите от
„Профила на професията“ при обучението по
специфичната за професията „Полиграфист“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава етапите на изработване на полиграфическите издания; знае и прилага технологията, законите и принципите за създаване на
полиграфическия продукт;
– познава и прилага изискванията при
предпечатната подготовка, отпечатването, брошуро-книговезките и довършителните процеси
на полиграфическото производство;
– познава полиграфическите машини и
съоръжения;
– познава полиграфическите материали;
– познава технологията на полиграфическите
процеси;
– ползва необходимите машини, съоръжения,
инструменти и материали при изработването
на полиграфическата продукция;
– разчита и анализира чертежи и технологични схеми;
– спазва технологичните етапи при изработването на полиграфическите издания;
– спазва стандартите (БДС) при проектирането и изработването на полиграфическата
продукция;
– спазва синтеза между конструкция, форма,
материалност;
– придава завършеност на изданията;
– разработва разходни норми на използваните материали;
– разработва технологични схеми за изработване на полиграфическите издания.
3.3.1. Специалност 2130301 „Полиграфия“
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
– умее да извършва в технологична последователност дейностите по проектирането и
изработването на полиграфическите изделия,
като предпечатна подготовка, отпечатване и
довършителни (книговезки) дейности;
– притежава обща и специална полиграфическа култура;
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– притежава базови теоретични знания за
спецификата на полиграфията и компонентите,
които я изграждат (в материално - технически
смисъл) – техническо и програмно осигуряване,
вкл. машини и съоръжения;
– познава класификацията на видовете полиграфически дейности, тяхната специфична
особеност, структура и особености на развитие;
– разчита двуизмерно изображение и го
реализира в триизмерност;
– познава и използва основните полиграфически изразни средства, типични за съвременната
полиграфия, и ги прилага на практика;
– познава широк спектър от техники и технологии и ги прилага в практиката;
– познава и умее да работи с инструменти и
технически пособия, използвани в практиката;
– познава етапите на работа, умее да организира технологичен процес, може да работи
в екип и в стриктно определен срок;
– притежава основни познания и умения
за работа в полиграфическото производство.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна
програма, които се разработват на базата на
ДОИ за придобиване на квалификация по
професията „Полиграфист“ – трета степен на
професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията
„Полиграфист“ – трета степен на професионална квалификация, е представено в таблица 2.
Таблица 2

ВЕСТНИК
1.

2.

3.

3

Да прилага правилата, основани на
равнопоставеност
и свободно изразяване на мненията;
Да участва при разпределяне на задачите, да съдейства
и търси помощ от
екипа, да се отнася
с чувство на отговорност при изпълнение на възложените му задачи;
Да разбира своята
роля в производството и да съзнава
необходимостта от
повишаване на квалификацията си.

Организация на трудовия процес;
Групова динамика;
Мотивация и контрол;
Структура на трудовата
дейност;
Потребности и способности на личността за
саморазвитие;
Управление на персонала: определяне потребност и те от персона л,
подбор, назначаване, освобождаване, организиране на трудовия процес,
оценяване и заплащане
на труда.

4

Да познава и прилага пазарните отношения, да знае своите правомощия и
тези на останалите
лица, системите за
заплащане на труда , т ру довоп ра в ните отношения и
свързаните с тя х
закони;
Да оценява и самооценява вложения
труд и неговото заплащане;
Да познава правата и задълженията
си като участник
в трудовия процес
съгласно Кодекса
на труда. Да разбира договорните
отношения между
работодател и работник.

Обек т и и субек т и на
пазара;
Икономически процеси,
явления и отношения;
Цени и ценообразуване;
Документооборот;
Стопанско управление
на обществото;
Социално и здравно осигуряване;
Трудовоправно законодателство;
Нормиране и заплащане
на труда;
Д л ъж ност на харак теристика;
Структура на фирмата.

5

Да знае общите
правила за работа
с персонален компют ър и да прилага уменията за
ползване на базови
и специализирани
програмни пакети.

Конфигурация на компютъра;
Уст ройства за въвеждане и съхраняване на
данни;
Намиране и съхраняване на информация;
Работа с програмни продукти за създаване на
полиграфически и други
документи;
Работа със специфични
програмни продукти;
Съвременни технологии.

Съдържание на обучението
№

Професионални
компетенции

Тематични области

1.

2.

3.

Обща задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални
направления
1

2

Да знае и прилага
основните правила
за безопасна работа
на работното място, да не замърсява
с работата си околната среда.

Правила и инструкции
за безопасна работа;
Пож арна и а вари й на
безопасност;
Долекарска помощ;
Опазване на околната
среда;
Професионални заболявания и вредности.

Да прилага знанията си за меж дуличностните отношения, създадени
в рамките на съвместна дейност;
Да прилага основните принципи на
ефективното общуване.

Водене на разговор
(контакт) чрез различни средства за комуникация;
Специализирана терминология;
Презентация и бизнес
комуникация (устна и
писмена);
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1.
6

18
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2.

3.

Да разбира най-общо специфичната
лексика за професията на чужд език.

Най-често употребявана лексика – четене на
т екс т ов е (с т а н д а р т и ,
нормат и ви, к ата лози,
инструкции, указателни
надписи и др.);
Уч а с т и е в р а з г о в о р
(елементарни изрази и
прости изречения със
или без съдействието
на събеседника);
Попълване на несложни
информационни справки;
Думи и изрази, свързани
с изпълнение на професиона л н и т е за дач и
(каталози, инструкции,
литература и др.) – говоримо и писмено;
Думи и изрази (говоримо и писмено), свързани
с условията за безопасност и препоръки към
използващите съответните уреди, съоръжен и я , и нс т ру мен т и ,
багрила, помощни материали и др.

Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии oт професионалното направление при отчитане на
спецификата на всяка професия. Тя включва
теоретично обучение и практическо обучение – учебна практика

7

Д а по з н а в а р а з ли чни те епох и,
направления, течения, стиловите особености, изразните
средства и начините за използването
им в художествените произведения.
Да познава и
с р а вн я в а а в т о ри
и техните творби,
епох и т е, с т и ло вете, теченията и
хара к т ерн и т е и м
о с о б ено с т и, к а кто и да анализира
определена творба
с характерната терминология и изразни средства.

С ве т овна ис т ори я на
изкуството;
Ис т ори я на арх и т ектурата;
Стилознание.

ВЕСТНИК
1.
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3.

8

Да познава композиционните и пластичните принципи
и да г и п ри л а г а
при изграждане на
творба;
Да избира подход ящи инст ру менти и материали за
работа;
Да спазва етапите
при изпълнение на
задачата.

Комбинаторика;
Цветознание;
Композиция;
Моделиране;
Живопис;
Рисуване.

9

Да рисува от на- Закони и принципи за
тура, по памет и изграждане на комповъображение.
зицията в етюда;
Етапи в изграждането
на етюдната рисунка;
Елементи (линия, петно,
щрих) на изобразителния език и тяхното взаимодействие в процеса
на рисуване;
Закони на линейната
и въздушната перспектива;
Елементи на светлосянката и принципите за
изграждане на обемни
тела;
Основни принципи за
изграждане на обемнопространствена структура;
Ху дожес т венообра зно
мислене като способност за синтез на представите за формиране
на художествен образ;
З а ко н о м е р н о с т и п р и
изобразяване на триизмерни предмети върху
двуизмерна повърхност;
Въздушна перспектива и
промените, настъпващи
с цветовете и формите;
Прос т ра нс т вен и п ро мени в зависимост от
разстоянието меж д у
обек та и су бек та, на
линейната и въздушната
перспектива;
Конструиране на пространството чрез линейната перспектива при
рису ване – както от
натура, така и по въображение.
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3.

Специфична за професията „Полиграфист“
задължителна професионална подготовка
Специалност – 2130301 ,,Полиграфия“
1

Да познава теоретичната основа на
полиг рафи ческот о п роизводс т во
и спец ифи ч но т о
му приложение в
практиката.

История на полиграфията;
Пол и г рафи че ск а п р о дукция и материали за
нейната изработка;
Структура и същност на
полиграфията;
Специфика на полиграфическата продукция;
Пол и г рафи ч н и дейност и – предпечатен
процес, печатен процес,
книговезки процес.

2

Да познава и умее
да рабо т и с материали, инструменти и пособия,
използвани в пол и г рафи ческо т о
производство.

Фо т ореп род у к ц ион н и,
печатарски и книговезки
пособия и инструменти;
Полиграфически хартии,
лепила, печатни химикали, спомагателни материали и мастила;
Книговезки материали;
Материалознание;
Основн и с ъор ъжен и я,
използвани в полиграфията.

3

Да познава основните технологии,
използвани в полиграфията.

Технология на предпечатните процеси (наборни процеси, фоторепродукционни процеси, монтаж, копирни процеси);
Технология на печатните
процеси;
Тех нолог и я на довър ш и т ел н и т е (бр ош у р о книговезките) процеси;
Материалознание;
Виртуални техники;
Приложение на компютърната техника и информационните технологии в полиграфията;
Съвременни техники и
технологии в полиграфията.

4

Да разчита, анализи ра и чер тае
схеми, чертежи и
скици за целите на
полиграфическото
производство.

Техническо чертане;
Материалознание;
Видове полиграфическа
техника;
Компютърна графика;
Приложни компютърни
програми за проектиране. Интернет;
Текстообработващи системи, системи за създаване и обработка на
г рафи ч н и и рас т ерн и
изобра жени я, издателски системи.

ВЕСТНИК
1.
5

С Т Р. 1 9
2.

3.

Да познава етапите на работа, да
може да организира технологичния
процес и да работи
в екип с другите
п роизводст вени
звена и отдели в
полиграфическото
производство.

Икономика на полиграфията;
Организация на полиграфическите дейности;
Специфика на полиграфическата продукция.

5. Система на оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните
в институциите на системата за професионално образование и обучение e в съответствие
с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за
системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от
2003 г.). При оценяването се определя степента
на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по
шестобалната система.
5.1.1. По теория:
Слаб 2 – обучаваният не е овладял основната терминология и не умее да представи
усвоените знания;
Среден 3 – обучаваният познава основни
понятия и термини, умее да ги дефинира и с
тяхна помощ описва основни факти, процеси
и зависимости;
Добър 4 – обучаваният разбира, обяснява и
сравнява факти и методи;
Мн. добър 5 – обучаваният прилага усвоените
знания в познати ситуации, умее да чете скици, чертежи, проекти, планира самостоятелно
изпълнението на поставените задачи;
Отличен 6 – обучаваният умее да прилага
усвоените знания в нови ситуации, анализира,
оценява и сравнява процеси, явления и технологии по предварително зададени критерии,
изработва и защитава концепция.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 – обучаваният не умее да прилага
усвоени знания при изпълнение на практическо
задание, не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 – обучаваният изпълнява отделни
операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за
безопасен труд;
Добър 4 – обучаваният осмисля и изпълнява
поставена практическа задача по предварително
дадени указания в позната ситуация, спазвайки
правилата за безопасен труд;
Мн. добър 5 – обучаваният осмисля и изпълнява самостоятелно поставена практическа
задача в позната ситуация, спазвайки правилата
за безопасен труд;
Отличен 6 – обучаваният осмисля и самостоятелно съставя план за изпълнение на практическа задача, подбира методи и материали,
спазвайки правилата за безопасен труд, оценява
качеството на работата си.

С Т Р.
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5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва
система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко
изпитване;
- определяне на минималния брой точки,
при който обучаваният се счита за издържал
(обучаваният е овладял минималните знания
и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на
всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за
всяка изпитна процедура при оформяне на
окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване
на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване
Тест, практическо задание, устно изпитване, срочни и годишни задачи и други, които
се разработват в съответствие с установените
изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания
и други трябва да е съобразена с равнището
на професионални компетенции, зададени в
„Цели на обучението“.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са
два – по теория и по практика на професията,
и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на
квалификация по професията „Полиграфист“.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани
като обобщение на „Цели на обучението“. Критериите и показателите за оценяване, както и
тежестта им в общата оценка са представени
в таблица 3.
Таблица 3
№
1

Критерии

Показатели

Знания за общите и
специфичните дейности в областта на
полиграфията.
Познава общата
терминология.
Има основни и специфични познания
по полиграфия.
Работа с компютър.
Познава основните
техники и технологии на полиграфическото производство.

Разпознава и разчита
скици, чертежи, схеми
и различни видове полиграфически издания.
Анализира и синтезира
информация от различни източници.
Описва етапите на
анализ и синтез при
изготвяне на проект за
технология на полиграфическите издания.
Формулира мотивите за
подбор на материали,
инструменти и технологии.
Описва технологията за
изпълнение на полиграфическо изделие.
Определя етапите на
полиграфическото производство.

Тежест
(%)
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Познава приложението
на информационните
технологии.
Познава автоматизираните технологични
системи за създаване
на полиграфическото
издание – текстообработващи системи, системи за създаване и
обработка на графични
и растерни изображения, оформление на
полиграфическите издания с помощта на
издателските системи,
отпечатване на изданията и довършителна
обработка.

2

Икономически и Познава общите принтрудовоправни зна- ципи на трудовото зания и умения
конодателство.
Познава основните
принципи на счетоводството.
Организира работа на
екип с обща задача.

10

3

Знания за здраво- Познава нормативните
словни и безопасни документи, свързани
условия на труд
с безопасни условия
на труд.

10

Общо

100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани
като обобщение на „Цели на обучението“. Показателите за оценяване отразяват степента на
тяхното постигане. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително
известни условия и им се дават указания за
работа.
Критериите и показателите за оценяване,
както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.
Таблица 4
№

80

1
1

Критерии

Показатели

Тежест
(%)

2

3

4

Спазване на изискванията за техника на
безопасност, охрана на
труда и организация на
работното място

Не застрашава живота и здравето – своя
и на околните при
изпълнение на изпитното задание.
Умее безопасно да
работи с необходимите инструменти
и пособия.
Разпознава опасни
ситуации, които биха
могли да възникнат
в процеса на работа,
дефинира и спазва
предписанията за
своевременна реакция.

10
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3

4

Спазва изискванията да не замърсява
околната среда при
изпълнение на практическото задание.
2

Ефективна органи- Организира работзация на работното ното си място, като
място
не създава пречки на
околните при изпълнение на практическото задание.

10

3

Спазване на съответ- Спазва изискванияните етапи за изпълне- та на отделните етание на заданието
пи при изпълнение
на дейностите:
- проучване;
- проектиране;
- макетиране;
- изпълнение.

20

4

Качествено и количествено изпълнение
на практическото задание

Спазва всички изисквания от функционална, ергономическа, техническа и
естетическа гледна
точка.
Изпълнение на
всички дейности
от отделните етапи – предпечатна
подготовка, печат,
брошуро-книговезки
процеси, в съответствие с изискванията.

60

Общо

100

5.3. Удостоверяване на професионалното
образование и обучение
Завършеното професионално образование с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Полиграфист“ се
удостоверява с диплома за завършено средно
образование и свидетелство за професионална
квалификация.
Завършеното професионално обучение с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация се удостоверява със свидетелство
за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети и класни стаи, а по практика –
в учебни кабинети и работилници или базови
обекти при предварително сключени договори.
6.1. Учебен кабинет по теория на професията
В учебен кабинет се провежда обучението
по теория на професията.
Основно оборудване – учебни маси, столове,
учебна дъска, маса за изработване на основни
проекти, технически средства и аудио-визуална
техника (диапроектор, шрайбпроектор, компютър с периферна техника и др.); закачалки
(шкафчета) за дрехи и лични вещи.
Помощно оборудване – тебешир, хартия,
моливи и други средства за изработване на
основни проекти; кош за отпадъци.
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Учебни помагала – табла с мостри на основните и спомагателни материали за съответната
специалност; табла със схеми и чертежи на
основни и помощни инструменти и пособия;
филми (на видеокасети или дискове) за технологичната последователност на работа или
с реализирани проекти; диапозитиви; албуми;
каталози; комплект учебници по всички изучавани предмети и др.
6.2. Класна стая – учебни маси, столове,
учебна дъска, закачалки (шкафчета) за дрехи
и лични вещи.
6.3. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда част от
обучението по практика на професията. Те са
оборудвани с машини, съоръжения и помагала
съобразно изучаваната професия. Работните
места на обучаваните са в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. Спазват се
изискванията за осветеност, необходим работен
фронт и функционална близост с необходимите
инструменти и материали.
6.3.1. Учебна работилница (учебен кабинет)
по предпечатна подготовка
Основно оборудване – работно място с
компютърна конфигурация за всеки ученик,
столове, закачалки (шкафчета) за дрехи и лични
вещи, шкафове за съхранение на нагледните
материали, средства и нагледни пособия.
6.3.2. Учебна работилница по подготвителни
процеси
Основно оборудване – монтажни маси, столове, монтажни листа, полиграфическа лупа,
астролони, копирна машина, печатни форми,
вана, експонатор, проявителна машина за филми, стелажи и други шкафове за съхранение
на нагледните материали, средства и нагледни
пособия, оборудване за дигитално изработване
на печатни форми.
6.3.3. Учебна работилница по печатни процеси
Основно оборудване – печатни машини,
печатарски мастила, разредител, печатарски
хартии, резачна машина, метален стелаж и
други шкафове за съхранение на нагледните
материали, средства и нагледни пособия.
6.3.4. Учебна работилница по брошуро-книговезки процеси
Основно оборудване – дървени маси, сгъвачни машини, шивачна машина, печатарски
хартии, резачна машина, метален и дървен стелаж, преси, лепила, конци, мукава, книговезки
платна, форзац, тифон, фолио и др. шкафове за
съхранение на нагледните материали, средства
и нагледни пособия, щанц машини.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална
подготовка по професията се осъществява от
лица с образователно-квалификационна степен
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„магистър“ или „бакалавър“ по специалности,
съответстващи на учебните предмети, които
преподават.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да актуализират своите професионални знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на
Държавното образователно изискване
– апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
– текущ мониторинг на дейностите, свързани
с внедряване на ДОИ;
– ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост.
5925

НАРЕДБА № 32
от 22 юни 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Керамик“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
215050 „Керамик“ от област на образование
„Изкуства“ и професионално направление
215 „Приложни изкуства и занаяти“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 215050 „Керамик“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалност 2150501
„Керамика“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 215050 „Керамик“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Керамик“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията
и избираемата подготовка.
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(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личност
ни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
по чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Керамик“
Професионално направление:
215

Приложни изкуства и занаяти

Наименование на професията:
215050

Керамик

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

2150501 Керамика

Втора

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за минималното входящо
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 г., в съответствие със Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПОО) (ДВ, бр. 68 от 1999 г.)
За обучение по професията „Керамик“ с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация минималното входящо образователно равнище за ученици е завършено основно
образование, а за лица над 16 г. – завършен
най-малко 10 клас.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
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За обучение по професията „Керамик“ с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.
Ако за обучение по професията „Керамик“ с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация кандидатстват лица, завършили
обучение за придобиване на професионална квалификация по професията „Оператор
в силикатните производства“, специалност
„Технология на керамичното производство“ с
втора степен на професионална квалификация,
по професията „Работник в керамичното производство“ с първа степен на професионална
квалификация и др., обучението им се зачита
и се организира надграждащо обучение след
сравнение на компетенциите и резултатите от
обучението, описани в Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на
квалификация по съответните професии.
Ако за обучение по професията „Керамик“ с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация кандидатстват лица с професионален опит по тази професия, в съдържанието
на обучение се включва само усвояване на
компетенции от т. 4, които лицето не притежава.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Керамикът изработва изделия от пластичен
или течен материал – съдова керамика (ваза,
чаша, чиния, пепелник, саксия и др.) и сувенирна
керамика. Подготвя материала (пластичната,
полусухата или течната маса) по определения
технологичен начин. Формова и отлива с гипсови калъпи и шаблони. Размножава различни
изделия в гипсови калъпи с готов течен шликер,
като подготвя (подсушава и почиства) гипсовите калъпи преди и след работа. Освобождава
готовото изделие от калъпите и го подготвя за
сушене. Лепи дръжки и пластични декорации.
Ретушира готови изделия от суров материал. Полага предварително подготвена ангоба.
Изработва плътно или кухо изделие с ръчен
или механичен шаблон и на грънчарско колело.
Подрежда изделията в пещта и ги изпича под
ръководството на технолог или майстор. Нанася
глазури върху изпечените изделия.
Керамикът има възможност да работи в
предприятия и ателиета, които произвеждат
керамични изделия от бяла или червена пластична маса и съдова керамика за бита. Част от
работата на керамика е в близост до пещите за
изпичане на изделията, където се наблюдават
големи температурни амплитуди. В работилниците (работните помещения) влажността и
запрашеността са високи.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

В своята работа керамикът използва различни
видове инструменти (ножове, ланцети, шайби,
четки, шпакли), машини (шнек, електрическа
бъркалка, смесители), грънчарско колело и пещ
за изпичане на керамични изделия. Керамикът
използва специално работно облекло.
При изпълнение на някои трудови дейности
керамикът работи с вредни химически материали – глазури, окиси, соли, лустри и др.
При изпълнение на някои дейности и изделия керамикът използва технологични карти.
Лицата, практикуващи професията, трябва
да бъдат физически издръжливи, подвижни и
сръчни. Да притежават умения за оформяне на
изделията. При серийно производство се изискват умения за работа в екип и издръжливост
при еднообразна рутинна дейност.
Работното време на керамика е с нормална
продължителност.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Керамик“
обучаваният може да продължи обучението
си по специалност „Художествена керамика“
от професия „Художник“ или по специалност
„Технология на керамичното производство“ от
професия „Технолог в силикатните производства“
за придобиване на трета степен на професионална квалификация.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите в Република България (НКПД), утвърдена със Заповед № 742
от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 7.11.2006 г.,
Заповед № 969 от 28.12.2007 г., Заповед № РД01-1114 от 30.12.2008 г. и Заповед № РД-011082 от 30.12.2009 г. на министъра на труда и
социалната политика, лицата с втора степен
на професионална квалификация по професията „Керамик“ могат да постъпват на работа
на следните длъжности от НКПД: 7321-2002
Грънчар, 7321-2005 Настройчик, керамични
машини, 7321-2006 Отливач, керамични изделия, 7321-2011 Работник, преса за керамични
и порцеланови изделия, 7324-2002 Глазировач,
ел. порцеланови изделия, 7324-2004 Глазировач,
керамични изделия, 7324-2007 Гравьор в керамиката, 7324-2008 Декоратор, грънчарски/керамични изделия, 7324-2009 Декоратор, ретушьор
на керамични изделия, 7324-2014 Надписвач,
както и на други длъжности, включени при
актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
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След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
– умее да опазва околната среда;
– познава съществуващите икономически
отношения, процеси и явления, свързани с
производството на керамични изделия;
– познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес, разбира договорните отношения между работодател и работник;
– участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и
търси помощ от тях; отнася се с чувство на
отговорност при изпълнение на задачата, която
му е възложена;
– осъществява ефективни комуникации с
колеги, клиенти и с прекия си ръководител;
– умее да намира информация с помощта на
компютър, работи с текстообработваща програма както на български, така и на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка,
единна за всички професии от професионално
направление 215 „Приложни изкуства и занаяти“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в занаятчийското производство;
– съзнава необходимостта и познава начините
за повишаване на квалификацията си.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Керамик“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
– познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в керамичното производство
на съдове от отливен и пластичен материал;
– познава и прилага технологиите и методите
в керамичното производство;
– познава устройството и принципа на работа,
съхранява и борави с инструментите, уредите,
машините и съоръженията, използвани при
отливане и формоване на керамични съдови
изделия в керамичното производство;
– познава химичния състав, минералния
състав и свойствата на глините;
– познава пластичните особености и изисквания при обработката на керамичните маси;
– осигурява подходящи условия за протичане
на работния процес;
– познава и прилага технологиите за размножаване и отливане на керамични изделия
от отливен материал – шликер, и пластичен –
глина, с гипсови калъпи;
– познава и прилага техниката за създаване
и оформяне на съдова керамика;
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– познава и прилага техники и технологии
за украса и пластично оформяне, на ангобиране
и лепене на допълнителни елементи;
– познава и прилага техника за редене на
изделията в пещта;
– познава и спазва технологията на изпичане
на керамичните изделия.
4. Резултати от ученето
Компетенция

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2

1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия
на труд и опазва
околната среда
при изпълнение
на служебните
си задължения

1.1. Описва и спазва правилата
за здравословни и безопасни
условия на труд и санитарнохигиенните изисквания;
1.2. Оказва долекарска помощ
при инциденти или при отравяния;
1.3. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти,
машини и съоръжения;
1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат
по време на работа;
1.5. Работи правилно и безопасно с машини и съоръжения;
1.6. Ползва лични предпазни
средства и специална работна
екипировка;
1.7. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна
безопасност и борба с пожарите;
1.8. Използва по предназначение
средства за противопожарна
защита (кофпомпа, пожарогасител и др.);
1.9. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените
за целта места при спазване на
изискванията за опазване на
околната среда.

2. Подготвя
течните материали (шликери) за отливане
на изделията и
пластичните материали (глини)
за формоване на
изделията

2.1. Описва характеристиките
на пластичните и течните маси;
2.2. Разпознава основните бели
и червени течни маси (шликери)
и покривни ангоби;
2.3. Установява вискозитета на
течните маси и извършва прецеждане на шликера;
2.4. Познава видовете и принципа на действие на машини
за подготовка и разбъркване
на пластични и на течни маси;
2.5. Работи с машини за разбъркване на пластични и течни
маси (шнек, електрическа бъркалка, смесители), като спазва
инструкциите и под наблюдение
на технолог или майстор;
2.6. Оразмерява необходимото
количество пластична маса за
изработване на единица изделие.
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3. Изработва
кухо и плътно
изделие от течна
шликерна маса
в гипсови калъпи

3.1. Обясн ява п рави лата за
използване и съхранение на
гипсовите калъпи;
3.2. Почиства и изсушава гипсовите калъпи;
3.3. Сглобява елементите на
калъпите;
3.4. Стяга калъпите;
3.5. Проверява правилното стягане и сглобяване на калъпите
за получаване на качествено
изделие;
3.6. Прецизно налива шликерната маса през наливния отвор
на калъпа;
3.7. Своевременно долива калъпите и контролира дебелината
на изделието в съответствие с
технологична карта;
3.8. Излива и отцежда калъпите
при кухите изделия;
3.9. Изважда готовото изделие
от калъпа, използва инструменти при необходимост;
3.10. Подрежда и поставя изделието на определените места
за сушене;
3.11. Ретушира полусухото изделие;
3.12. Познава и осигурява подходящи условия в помещението
за су шене (т ем перат у ра на
въздуха, влажност, наличие
на въздушно течение).

4. Изработва изделия от пластична маса по
шаблон върху
гипсови калъпи

4.1. Подготвя шаблона за формоване на изделие с определена
дебелина;
4.2. Поставя на калъпа оразмерената глина, разстила и
формова изделието от нея;
4.3. Проявява сръчност при
изва ж да не на формова но т о
изделие от калъпа;
4.4. Почиства калъпа за следващо формоване;
4.5. Ретушира готовите изделия;
4.6. Подрежда и поставя на
определените места изделията
за сушене;
4.7. Познава и осигурява подходящи условия в помещението
за су шене (т ем перат у ра на
въздуха, влажност, наличие
на въздушно течение).
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5. Източва изде- 5.1. Изброява частите на грънлие на грънчар- чарското колело;
ско колело
5.2. Определя размерите на суровото изделие, като се съобразява
със свиваемостта при изсушаване и изпичане на материала;
5.3. Изчислява необходимото
количество глина за дадено
изделие;
5.4. Източва съдови изделия от
червена глина;
5.5. Ретушира готовото изделие;
5.6. Почиства грънчарското колело;
5.7. Познава и осигурява подходящите условия в помещението за сушене (температура на
въздуха, влажност, наличие на
въздушно течение).
6. Изработва и
лепи допълнителни елементи
и декорации на
изделието

6.1. Познава допълнителните
елементи към изделията – дръжки, шопки, пластични декорации
и др.;
6.2. Изработва необходимите
елементи (фуршове) на ръка
или с преса;
6.3. Залепва и дообработва допълнителните елементи върху
изделието, като довършва изцяло вида им.

7. Нанася пред- 7.1. Прецежда, разбърква и подварително под- готвя ангобата с необходимата
готвени ангоби гъстота за нанасяне;
7.2. Внимателно подготвя суровото изделие и нанася ангобата
под ръководството на технолог
или майстор;
7.3. Съхранява ангобираните
изделия при подходящи условия
за следващ етап на работа (гравиране, декорация, изпичане).
8. Изпича керамични изделия
по технологична
карта под контрола на технолог или майстор

8.1. Познава видовете пещи и
правилата за безопасна работа
с тях;
8.2. Познава температурните
промени, които настъпват при
изпичане на изделията;
8.3. Изброява правилата за подреждане на изделията в пещта
според материала, формата и
размерите на изделията, като
използва пълноценно различните зони на нагряване;
8.4. Нарежда в пещта и изважда
след изпичане изделията;
8.5. Познава и поддържа технологичния режим на изпичане на
изделията в пещта;
8.6. Спазва техниката на безопасност и избягва рисковете
при работа с пещ.
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9. Нанася пред- 9.1. Познава предназначението
варително под- на глазурата;
готвени глазури 9.2. Прецежда, разбърква и
подготвя глазурата за нанасяне
с необходимата гъстота;
9.3. Подготвя изпеченото изделие и нанася глазурата под
ръководството на технолог или
майстор;
9.4. Ретушира и подготвя изделията за подреждане и изпичане.

5. Изисквания към материалната база
Обучаващата институция трябва да разполага със:
· ателие за производство на керамични
изделия, оборудвано с калъпи (по няколко за
различни видове изделия), грънчарски колела
(по 1 на максимално 3-ма обучавани), шнек,
шприц, електрическа бъркалка, шайби, ланцети,
шпакли и четки, както и с необходимите суровини и материали; ателието трябва да бъде с
добро осветление и вентилация, обзаведено със
стелажи, маси, столове, съдове за съхранение
на ангоби, шликери, глазури и пигменти;
· помещение за сушене, в което се поддържат
влажност, температура и вентилация според
технологичните изисквания;
· помещение за изпичане, оборудвано с пещ
и контролно-измервателни прибори;
· помещение за съхранение на глините и
шликерите.
За преподавателя и за обучаваните е необходимо работно облекло и лични предпазни
средства.
6. Изисквания към обучаващите по теория
и практика
Обучаващите по теория и по практика трябва
да притежават образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от област „Изкуства“ от Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления.
Обучаващите трябва да имат професионална
квалификация по керамика или да притежават
майсторско свидетелство по „Изработване на
керамични изделия“ или „Изработване на художествена керамика“ по Закона за занаятите
(ДВ, бр. 42 от 2001 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
5926
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НАРЕДБА № 33
от 1 юли 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 582010
„Строителен техник“ от област на образование
„Архитектура и строителство“ и професионално направление 582 „Строителство“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 582010 „Строителен техник“ съгласно приложението определя изискванията
за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите
5820101 „Строителство и архитектура“, 5820103
„Водно строителство“ и 5820104 „Транспортно
строителство“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 582010 „Строителен техник“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Строителен техник“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личнос
тни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 10
от 2005 г. за придобиване на квалификация по
професия „Строителен техник“ (ДВ, бр. 33 от
2005 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“
Професионално направление:
582

Строителство

Наименование на професията:
582010

Строителен техник

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5820101

Строителство и ар- Трета
хитектура

5820103

Водно строител- Трета
ство

5820104

Транспортно стро- Трета
ителство
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен
техник“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
ЗПОО (утвърден от министъра на образованието
и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.,
изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от
18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
29.10.2009 г.) входящото минимално образователно
равнище за ученици е завършен седми клас или
завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен
техник“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено
основно образование.
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1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Строителен техник“
с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит.
За лица с професионален опит по професията
се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, описани
в Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Строителният техник може да организира и
да ръководи изпълнението на подготвителните
дейности на строителната площадка, на отделните видове строително-монтажни работи (СМР)
за груб строеж (земни, кофражни, армировъчни,
бетонови, зидарски, покривни), за довършителни
работи (мазилки, шпакловки, замазки, облицовки,
настилки, бояджийски, тенекеджийски).
Той упражнява контрол, измерва и оценява
дейността на строителните работници.
Строителният техник може да съставя техническа документация, като участва в разработването
на оферти, тръжни документи и др., подготвя
обекта за предаване на инвеститорите.
Ползва програмни продукти за изготвяне на
инвестиционни проекти под ръководството на
архитекти и строителни инженери.
Строителният техник организира: заготовката
и монтажа на сглобяеми стоманобетонови, дървени и пластмасови конструкции, изграждането и
контрола на експлоатацията на водоснабдителни и
канализационни системи в малки населени места,
на водопроводни и канализационни мрежи в сгради, изпълнението на пътни и железопътни работи,
изграждането и ремонта на отводнителни пътни
съоръжения – дренажи, канавки, участва при:
изграждането, поддържането и ремонта на водостоци, мостове и други съоръжения, изграждането и
контрола на експлоатацията на хидромелиоративни
системи и хидротехнически съоръжения.
При изпълнение на трудовите дейности строителният техник носи отговорност за собствената
си безопасност и тази на строителните работници,
които ръководи; за целесъобразното и ефективно
използване на поверената му техника, инструменти
и материали, за качественото и в срок извършване
на строително-монтажните работи в съответствие
с проектно-сметната документация и действащите
стандарти, технически норми и изисквания. Строителният техник отговаря за спазване на правилата
за противопожарна охрана, за здравословни и
безопасни условия на труд. Той подписва всички
изработени или съгласувани с него документи,
протоколи и др.
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Строителният техник изпълнява разнообразни
дейности, част от които се осъществяват на строителните обекти, а друга част – в офис. Поради
характера на работата на открито и прекратяването
на СМР при ниски температури се наблюдава
сезонност в работата – значително по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо
през есенно-зимния. Понякога се налага да се
работи извънредно през лятото, а по изключение
и в почивните дни. Работата в офиса включва
участие в изготвяне на инвестиционни проекти,
проучване и съставяне на техническа документация
и се осъществява при нормално работно време
и натовареност.
Строителният техник използва геодезическа
техника (теодолити, нивелири, жалони). За изготвяне на техническа документация и участие
в инвестиционното проектиране той използва
правилници, справочници, нормативни документи
в строителството, компютри със специализиран
софтуер.
Личностните качества, които се изискват за упражняване на професията „Строителен техник“, са:
умение за планиране, за организация и ръководство
на колективна трудова дейност, прецизност при
спазване на изисквания и инструкции, отговорност,
коректност, логическо мислене и комбинативност
за справяне в проблемни ситуации, самоконтрол,
предприемчивост.
Строителният техник има възможност да работи
във фирми с дейност в областта на строителството.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Строителен техник“
може да се обучава по друга специалност от тази
професия или да продължи обучението си по професията „Геодезист“ от професионално направление „Архитектура, урбанизъм и геодезия“ – трета
степен на професионална квалификация, като
обучението по общата, отрасловата, както и по
част от специфичната по професията задължителна
професионална подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742
от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г.,
Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от
28.12.2007 г.; Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г. на
министъра на труда и социалната политика – лицата, придобили трета степен на професионална
квалификация по професията „Строителен техник“,
могат да заемат длъжностите 3112 Строителен техник, 3112-3001 Техник, водно строителство, 3112-3004
Техник, гражданско строителство (конструктор),
3112-3005 Техник, гражданско строителство (хидравлик), 3112-3007 Техник, инвеститорски контрол,
3112-3009 Техник, строителство и архитектура,
3112-3010 Техник, строителство на метрополитен,
3112-3011 Техник, транспортно строителство, 3118
Чертожници, 3118-3002 Чертожник, архитектура,
3118-3005 Чертожник, гражданско строителство,
3118-3014 Чертожник, промишлено строителство,
1223 Ръководители на производствени и оперативни
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звена в строителството и проектирането, 1223-3006
Технически ръководител, 3413 Агенти по имоти,
3413-3001 Агент, недвижими имоти, 3413-3002 Брокер, недвижими имоти, както и други длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва
околната среда;
· познава съществуващите икономически и
социални отношения, процеси и явления, свързани
с упражняваната професия, както и социалния
диалог и колективното трудово договаряне;
· познава стопанското управление и пазарните
отношения, мястото и ролята в тях на отделните
лица, на фирмите, институциите и държавата,
свързани със строителството на нови сгради и
инженерни съоръжения;
· съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията си, свързана с прилагането на
нови технологии в строителството;
· познава правилата за работа с компютър и
използва специфични програмни продукти;
· използва техническа и технологична документация и стандартизирана строителна терминология
на български и на чужд език (един от официалните
езици на ЕС);
· участва активно при изпълнение на задачите,
съдейства на членовете на екипа и при необходимост търси помощ от тях, отнася се с чувство на
отговорност към тяхната безопасност, контролира
работата на целия екип;
· осъществявя ефективна комуникация с колеги,
клиенти и с прекия си ръководител, спазвайки
йерархичния ред.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Строителство“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и прилага нормативните документи
при изпълнение на трудовите си задължения;
· познава основните строителни материали,
знае и прилага правилата за транспортирането и
съхранението им;
· познава елементите на сгради, видовете конструкции и етапите при изграждането им;
· измерва и изчислява ръчно, с калкулатор и
компютър (чрез специализиран софтуер) размери,
площи и обеми;
· познава правилата за работа с универсални и
специфични строителни инструменти, експлоатира
правилно машини и инструменти, като познава
тяхното устройство и принцип на работа;
· познава и спазва технологичната последователност за изпълнение на строителните работи;
· познава и спазва нормативните документи,
регламентиращи дейностите в строителството;
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· познава основните хидротехнически, хидромелиоративни съоръжения и ВиК системи;
· познава и описва основните елементи и
етапи при проектиране, трасиране и строителство
на пътища, жп линии и различни видове пътни
съоръжения.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Строителен техник“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава технологичната последователност
и организира извършването на подготвителните
работи на строителния обект, изпълнението на
грубия строеж и на довършителните работи;
· познава и прилага технологиите за ремонт,
саниране и поддръжка на сградния фонд;
· описва правилата за изчертаване на елементите
и съоръженията в план и разрез, изготвя чертежи
с помощта на компютърни програми;
· изготвя техническа документация, като използва справочна и каталожна литература;
· познава и прилага технологиите за изграждане
и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения;
· познава и прилага технологиите за изпълнение
на пътни и железопътни работи и изграждане на
различни видове пътни съоръжения;
· оценява качеството и контролира извършената
работа в съответствие с нормативните изисквания.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2

Общи за професията „Строителен техник“
1. Организира
и контролира
изпълнението
на наредбите
по ЗБУТ

1.1. Извършва ежедневен инструктаж на работниците по ЗБУТ
1.2. Разпознава причините за поява на опасни ситуации и инциденти на строителната площадка и
на работното място и предприема
мерки за предотвратяването им
1.3. Контролира използването на
работно или специално защитно облекло и лични предпазни
средства от работниците при
изпълнение на различните видове
строителни работи
1.4. Обезопасява рисковите места
на работното място и на строителната площадка
1.5. Контролира правилното
поставяне на задължителните
предпазни съоръжения на обекта
1.6. Осигурява противопожарната
безопасност
1.7. Контролира поддържането
на ред и чистота на строителната
площадка
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2. Организира
подготвителни
дейности на
строителната
площадка

2.1. Разчита специализирана информация от планове и чертежи
2.2. Организира изпълнението на
временното строителство
2.3. Изготвя план-график за изпълнение на строително-монтажните работи
2.4. Планира необходимата техника и инструменти
2.5. Извършва измервания с
геодезични инструменти
2.6. Контролира извършването
на подготвителните работи в
необходимата технологична пос
ледователност

3. Oрганизира
изпълнението
на земни работи

3.1. Разчита техническите параметри на машини и съоръжения
3.2. Избира правилно необходимите строителни машини в
зависимост от вида на земните
работи
3.3. Контролира правилната
експлоатация на строителната
техника
3.4. Извършва измервания с гео
дезически инструменти
3.5. Познава свойствата на видовете почви
3.6. Контролира товарене, разтоварване и транспортиране на
строителни материали и почви
3.7. Определя начина на укрепване на земните изкопи

4. Участва в
разработването
на инвестиционни проекти

4.1. Описва съдържанието на
инвестиционен проект
4.2. Разчита и извлича необходимата информация от технически справочници и нормативни
документи
4.3. Описва правилата за изчертаване на елементи и съоръжения
в план и разрез
4.4. Използва правилно мащаби,
оразмеряване и условни означения в чертежите
4.5. Изготвя чертежи с помощта
на компютърни програми – CAD
системи
4.6. Оформя проектна и екзекутивна документация

5. Заснема съ- 5.1. Използва подходящи инструщ е с т в у в а щ и менти и методи за измерване
обекти
5.2. Извършва измервания с
геодезични инструменти
5.3. Изчертава обектите в ръчна
скица
5.4. Оформя мащабен чертеж от
ръчна скица
5.5. Изработва чертеж със специализиран софтуер
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1
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6. Участва в
разработването на оферти,
тръжни документи и др.

6.1. Разчита чертежи, спецификации и указания към проекта
6.2. Извлича необходимата информация от технически справочници и нормативни документи
6.3. Осъществява контакт с доставчици на материали, проектанти и инвеститори
6.4. Изготвя количествени сметки
за различни видове строителни
работи
6.5. Съставя анализни цени и
стойностни сметки
6.6. Изготвя линейни календарни
графици
6.7. Съставя строителен генерален план

7. Измерва,
оценява и предава извършените строителни работи

7.1. Разчита чертежи, спецификации и указания към проекта
7.2. Описва правилата за приемане на строителните работи
7.3. Оценява качеството на изпълнените строителни работи
в съответствие с нормативните
изисквания
7.4. Предприема мерки за отстраняване на допуснати дефекти
7.5. Отчита количеството на вложените материали и труд
7.6. Подготвя и представя техническа документация

10. Oрганизира
изпълнението
на довършителни работи – външни и
вътрешни мазилки, шпакловки и замазки, настилки,
облицовки,
бояджийски
работи, строително дърводелство, тенекеджийски,
топло- и хидро
изолационни
ремонтни работи

10.1. Разпознава изискваните в
проектите строителни материали,
изделия и елементи
10.2. Осигурява необходимите за
изпълнението на довършителните
работи материали, механизация
и работна ръка
10.3. Обяснява технологията за
изпълнение на всички видове
довършителни работи
10.4. Контролира извършването
на довършителните работи в
съответната технологична последователност
10.5. Осъществява координация
с изпълнителите на другите основни и довършителни работи
на строителния обект

11. Oрганизира монтажа на
метални конструкции

8. Осъществява
подготовката
за издаване на
обекта

8.1. Организира възстановяване
на нанесените щети по време на
строителните работи във връзка
с опазването на околната среда
8.2. Окомплектова необходимата
документация за издаване на
обекта
8.3. Отстранява забележките на
приемателната комисия
8.4. Подготвя документация за
представяне пред „Строителен
надзор“
8.5. Окомплектова техническата
документация за съхранение при
изпълнителя

11.1. Разчита проекти за метални
конструкции и детайли
11.2. Описва видовете строителни
стомани, свързващи елементи и
съединения
11.3. Осигурява необходимите
строителни машини и работни
инструменти
11.4. Планира монтажните работи в съответната технологична
последователност
11.5. Подбира материалите и
начина на защита на металните
конструкции

12. Организира заготовката и монтажа
на сглобяеми
стоманобетонови, дървени,
пластмасови
конструкции

12.1. Разчита монтажни планове
за монтаж на различни видове
конструкции – сглобяеми стоманобетонови, дървени и пластмасови
12.2. Планира изработването на
стоманобетонови елементи в
правилната технологична последователност
12.3. Съставя транспортни схеми
за ефективно транспортиране на
конструкциите
12.4. Избира правилните такелажни и повдигателни съоръжения
12.5. Познава начина на изпълнение на връзките между отделните
елементи
12.6. Планира изпълнението на
монтажните работи в правилната
технологична последователност

13. Подготвя
документи за
започване на
проектиране

13.1. Разчита устройствени планове
13.2. Извлича необходимата информация от технически справочници и нормативни документи
13.3. Чертае извадки от действащи
подробни устройствени планове
13.4. Оформя техническа и графична документация в съответствие с нормативните изисквания

Специфични за специалност 5820101 „Строителство и архитектура“
9. Oрганизира строителни
работи за груб
строеж (коф
ражни, армировъчни, бетонови, зидарски,
покривни работи)

9.1. Разчита техническа документация и строителни проекти
9.2. Изготвя план-график за изпълнение на строително-монтажните работи
9.3. Периодично планира необходимите ресурси за изпълнение
на обекта
9.4. Контролира качеството на доставените строителни материали
9.5. Контролира извършването на
строително-монтажните работи
за груб строеж в съответната
технологична последователност
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Специфични за специалност 5820103 „Водно
строителство“
14. Oрганизира
изграждането
и контролира
експлоатацията
на водоснабдителни и канализационни системи в малки
населени места

14.1. Разчита специализирана информация от планове и чертежи
14.2. Описва използваните видове
тръби и начини на свързването им
14.3. Разпознава фасонните части
за водоснабдителни и канализационни системи
14.4. Извършва измервания с
геодезични инструменти
14.5. Прилага методи и съоръжения за подобряване качествата
на водата
14.6. Подготвя и представя техническа документация в съответствие с нормативните изисквания

15. Oрганизира
изграждането
и контролира
експлоатацията
на водопроводни и канализационни мрежи
в сгради

15.1. Разчита и намира специализирана информация от планове
и чертежи
15.2. Познава видовете тръби за
водоснабдяване и канализация
на сгради и начините на свързването им
15.3. Следи за извършване на
дейностите в правилната технологична последователност
15.4. Контролира качеството на
изпълнение в процеса на работа
в съответствие с нормативните
изисквания
15.5. Предприема мерки за отстраняване на допуснати дефекти

16. Участва в
изграждането
и контрола на
експлоатацията на хидромелиоративни
системи и хид
ротехнически
съоръжения

16.1. Разчита и намира специализирана информация от планове
и чертежи
16.2. Описва видовете строителни материали, необходими за
изграждането им
16.3. Разпознава видовете отвод
нителни и напоителни системи
и съоръженията към тях
16.4. Извършва измервания с
геодезически инструменти
16.5. Разпознава видовете язовирни стени
16.6. Описва принципите на
действие на хидротехническите
съоръжения

Специфични за специалност 5820104 „Транспортно строителство“
17. Oрганизира изпълнението на пътните
работи

17.1. Разчита чертежи, скици и
схеми на пътни елементи и намира необходимата специализирана
информация
17.2. Извършва измервания с
геодезични инструменти
17.3. Различава пластовете на
различни видове пътни настилки
17.4. Контролира спазването на
технологичната последователност при изпълнение на основи
и покрития на пътни настилки

С Т Р. 3 1
2
17.5. Контролира полагането
на различни видове тротоарни
настилки
17.6. Контролира правилното
полагане на хоризонтална маркировка по дадена схема
17.7. Следи за извършване на
дейности, свързани със сезонното
поддържане на пътищата

18. Oрганизира
изпълнението
на железопътни
работи

18.1. Разчита напречни профили
на жп линия
18.2. Измерва наклони и дължини
18.3. Профилира баластова призма
18.4. Контролира изграждането на
железния път по ниво и в план
18.5. Анализира състоянието на
железния път по ниво и в план
и на железопътните стрелки
18.6. Взема решение за отстраняване на основните неизправности
и подмяна на отделни елементи
от горното строене
18.7. Следи за зимното поддържане на жп коловози и изграждане
на снегозащитни огради

19. Организира
изграждането
и ремонта на
отводнителни
пътни съоръжения – дренажи,
канавки и др.

19.1. Разчита чертежи, скици и
схеми на отводнителни съоръжения
19.2. Следи за спазване на технологичните изисквания и последователност при изграждане
и ремонт на отводнителни съоръжения
19.3. Контролира полагането на
бетонова смес и грижите за бетона след полагането му
19.4. Контролира монтажа на
готови елементи за отводнителни
съоръжения
19.5. Оценява необходимостта
от подмяна на елементи от отводнителни съоръжения

2 0 . Уч а с т в а
при изграждане, поддръжка
и ремонт на
водостоци, мостове и други
транспортни
съоръжения

20.1. Разчита чертежи на различни видове транспортни съоръжения
20.2. Разпознава елементите на
водостоци, мостове и други транспортни съоръжения
20.3. Контролира изпълнението
на различни видове елементи на
транспортни съоръжения
20.4. Анализира състоянието на
транспортните съоръжения и
необходимостта от ремонт
20.5. Контролира подмяната на
елементи от сглобяеми водостоци, мостове и други транспортни
съоръжения
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебeн кабинет
Учебните кабинети трябва да имат: работно
място за всеки обучаван (работна маса и стол),
работно място на обучаващия (работна маса и
стол), учебна дъска, шкафове, екрани и стойки за
окачване на табла, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника; учебни
помагала – демонстрационни макети и модели,
реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, мултимедийна техника – компютри,
проектори и съответните програмни продукти
за онагледяване.
Компютърният кабинет трябва да включва по
един персонален компютър на всеки обучаван с
необходимия хардуер и софтуер, свързан в мрежа,
принтер, плотер, скенер и достъп до интернет.
5.2. Учебна работилница
Необходимо е учебните работилници да бъдат
оборудвани с машини и инструменти, както и
със съответни помагала съобразно изучаваната
професия и специалности. Трябва да осигуряват
работни места за всички обучавани, както и
едно работно място за обучаващия. Преди да
бъдат допуснати в работилниците, обучаваните
преминават задължителен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд.
За правилното и безопасно протичане на
учебно-производствения процес е необходимо да
се обезпечи: индивидуален шкаф с инструменти
за всеки обучаван, работно място за разполагане
на инструменти и извършване на съответната
дейност, цялостен комплект техническа документация, необходими битови помещения (съблекалня за момчета и отделно за момичета),
складови помещения.
Работилницата трябва да бъде оборудвана със
следните инструменти: нивелир, отвес, метър,
ролетка, либела, лата, шаблон, кирка, лопата,
трион, тесла, чук, клещи комбинирани, ножовка
за профилно рязане, приспособления за ръчно
изправяне на армировка, машини за ръчно
огъване на армировка, специални клещи, ръчна
или механизирана преса за рязане на стомана,
бърка лка ръчна или у ниверса лна, мист ри я,
мастар, винтонарезна машина за цолова резба,
менгеме, водопроводен ключ, чапа, подбивка,
калибър, гребло и др.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Строителен техник“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“,
„бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Архитектура, строителство и геодезия“ от област на висше образование „Технически науки“ от Класификатора на областите на
висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) и съответстващи на
учебните предмети (модули) от задължителната
професионална подготовка.
5722
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НАРЕДБА № 34
от 1 юли 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Работник по транспортна техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 525120
„Работник по транспортна техника“ от област
на образование „Техника“ и професионално
направление 525 „Моторни превозни средства,
кораби и въздухоплавателни средства“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 525120 „Работник по транспортна
техника“ съгласно приложението определя
изискванията за придобиването на първа степен
на професионална квалификация за специалностите 5251201 „Автобояджийство“ и 5251202
„Автотенекеджийство“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 525120 „Работник по транспортна
техника“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Работник по транспортна техника“ определя
общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията,
както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване
на квалификация по професията „Работник по
транспортна техника“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525120

Работник по транспортна техника

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5251201 Автобояджийство

Първа

5251202 Автотенекеджийство Първа
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Работник
по транспортна техника“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото
минимално образователно равнище за ученици е
завършен шести клас.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Работник
по транспортна техника“ входящото минимално
образователно равнище за лица, навършили 16 години, е начален етап на основното образование
или успешно завършен курс за ограмотяване по
реда на Закона за насърчаване на заетостта.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Работник по
транспортна техника“ с придобиване на първа
степен на професионална квалификация не се
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изисква кандидатите да притежават предишна
професионална квалификация или професионален опит.
За обучение по професията „Работник по
транспортна техника“ с придобиване на първа
степен на професионална квалификация на лица
с професионален опит по тази професия може да
се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение
на компетенциите и резултатите от ученето,
описани в Държавното образователно изискване
за придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Работникът по транспортна техника може да
извършва основни шлосерски операции, да прави
подбор и да работи с различни видове инструменти, приспособления и машини, да извършва
основни операции за ръчна и машинна обработка
на материалите.
Работникът по транспортна техника може да
идентифицира основните механизми, системи,
възли и агрегати на транспортната техника, да
разчита технологична документация и да извършва
демонтажно-монтажни и ремонтно-възстановителни операции.
Работникът по транспортна техника работи в
условия на нарушени санитарно-хигиенни норми
на работната среда: микроклимат, физическо натоварване, шум, химични вещества, бои, китове,
лакове и др.
Работното време на работника по транспортна
техника е нормален работен ден съгласно Кодекса
на труда, а понякога е необходимо да се работи
и извънредно в почивните дни.
В своята професионална дейност работникът по
транспортна техника използва следните предмети
и средства на труда: машиностроителни материали, горива, резервни части, химически вещества,
шлосерски и монтажни инструменти, техническо
оборудване за практически дейности, технически
средства за обезопасяване на техническото оборудване и помещенията, работно облекло, лични
и колективни предпазни средства, работна документация и нормативни документи.
Лицата, извършващи заваръчни дейности при
практикуване на професията, трябва да отговарят
на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване на
правоспособност по заваряване (обн., ДВ, бр. 100
от 2002 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 37 от 2006 г.
и бр. 9 от 2009 г.).
Желателно е лицата, практикуващи професията, да бъдат физически здрави, издръжливи,
подвижни и сръчни.
Умението за разпознаване на цветове, сръчност
и наблюдателност са важни качества, необходими за практикуване на професията. За работа в
предприятие или сервиз е необходимо и умение
за работа в екип.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
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Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията „Работник по
транспортна техника“ може да продължи обучението си за придобиване на втора степен на
професионална квалификация по професията
„Монтьор на транспортна техника“, специалност
„Автотранспортна техника“, или на трета степен
по професията „Техник по транспортна техника“,
специалност „Автотранспортна техника“, ако отговаря на изискванията за минимално входящо
образователно равнище.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от
27.12.2005 г., Заповед № 416 от 8.06.2006 г., Заповед
№ 884 от 7.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г.,
Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г. на министъра на
труда и социалната политика – лицата, придобили
първа степен на професионална квалификация по
професията „Работник по транспортна техника“,
могат да заемат длъжностите 7142 Бояджии с
лакови бои и сродни на тях: 7142-2001 Бояджия,
стоманени конструкции, 7142-2002 Бояджия,
превозни средства, 7142-2003 Бояджия, промишлени изделия, 7213 Тенекеджии и сродни на тях:
7213-1001 Автотенекеджия, 7213-1006 Тенекеджия,
7213-1007 Тенекеджия, самолетостроене, 7213-1008
Тенекеджия, медни листове, 7213-1009 Тенекеджия,
орнаменти, както и други длъжности, включени
при актуализиране на НКПД
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· участва активно при изпълнение на задачите,
съдейства на членовете на екипа при изпълнение
на задачите и търси помощ от тях; отнася се с
чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
· осъществява ефективни комуникации с колеги,
клиенти и прекия си ръководител;
· разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професии от професионално направление
„Моторни превозни средства, кораби и въздухо
плавателни средства“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали;
· познава машинните елементи и съпротивлението на материалите;
· използва правилно техническа, конструктивна
и технологична документация;
· познава и спазва технологичната последователност при ремонтните работи;
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· знае правилата за съхранение на екплоатационните материали;
· притежава знания и умения за работа с
контролно-измервателна техника и диагностичнорегулировъчна апаратура.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Работник по транспортна техника“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и прилага основните шлосерски
операции, използвани в автобояджийството и
автотенекеджийството;
· познава и прилага различните видове бои,
лакове, грундове, китове и други материали, използвани в автобояджийството и автотенекеджийството;
· познава и прилага основните технологични
операции за обработка на материалите в автобояджийството и автотенекеджийството;
· познава и прилага видовете инструменти,
машини и съоръжения в автобояджийството и
автотенекеджийството;
· познава и прилага техниката и технологиите
при автобояджийството и автотенекеджийството.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2

Общи за професия „Работник по транспортна техника“
1. Познава и
спазва правилата за здравословен и
безопасен труд
(ЗБУТ)

1.1. Спазва правилата за здравословни
и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
1.2. Открива и сигнализира за източници на риск
1.3. Използва лични и колективни
предпазни средства
1.4. Спазва лична хигиена и хигиена
на работното място в съответствие
със здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните
изисквания
1.5. Описва и спазва правилата за
пожарна и аварийна безопасност и
борба с пожарите
1.6. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
1.7. Оказва долекарска помощ на
пострадал при необходимост
1.8. Спазва изискванията за опазване
на околната среда от замърсявания

2. Проверява и оценява
техническото
състояние на
транспортната
техника

2.1. Познава основните механизми,
системи, възли и агрегати на транспортната техника
2.2. Извършва в технологична последователност демонтажно-монтажни
операции
2.3. Разчита схеми и чертежи и ползва
от тях информация съобразно възложената трудова задача

3. Работи с тех- 3.1. Познава основните цветови гами
ническо обо- и възможности за цветови комбинации
рудване
3.2. Познава технологията за приготвяне на съответен вид и количество боя
3.3. Подбира инструментите и машините, необходими за извършване на
дадена операция
3.4. Прави избор по количествени и
качествени показатели
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Специфични за специалност 5251201„Автобояджийство“
4. Подбира
материали,
използвани в
автобояджийството

4.1. Познава видовете бояджийски
материали (бои, лакове, грундове,
китове и др.) и изискванията към
качеството им
4.2. Познава всички цветове от спектъра
и начините на смесването им
4.3. Познава начините за приготвяне
на бояджийските съставки

5 . И з в ъ р ш в а 5.1. Извършва основни автобояджийавтобояджий- ски операции – шлайфане, китосване
ски операции и полиране на транспортната техника
5.2. Подготвя разтвори за боядисване,
отговарящи на различни качествени
показатели
5.3. Съхранява правилно и безопасно
бояджийските материали
5.4. Спазва технологията на автобояджийските операции
5.5. Познава принципа на действие
на механизираните инструменти за
боядисване
5.6. Работи правилно и безопасно с
автобояджийските инструменти, машини и съоръжения
Специфични за специалност 5251202 „Автотенекеджийство“
6. Подбира основни машиностроителни материали и определя начина
на маркиране
и прилагането
им

6.1. Познава свойствата и приложението на конструкционните материали
6.2. Познава свойствата и характеристиките на материалите, използвани в
ремонтно-възстановителните операции

7. Разчита конструктивна и
технологична
документация

7.1. Разчита чертежи и схеми
7.2. Разчита конструкторски документи
7.3. Разчита технологична документация

8. Извършва
автотенекеджийски операции

8.1. Ремонтира детайли чрез изчукване
и заваряване
8.2. Изработва и напасва детайли по
образец и чертеж
8.3. Възстановява аварирали части – кабини, каросерии, врати, калници и др.
8.4. Възстановява различни видове
стари детайли

9. Работи с
инструменти
и машини, използвани в автотенекеджийството

9.1. Познава принципа на действие на
механизираните инструменти
9.2. Познава устройството, принципа
на работа и работи на абкантмашина
9.3. Познава устройството, принципа на
работа и работи с гилотинна ножица
9.4. Познава устройството, принципа
на работа и работи на тривалцова
огъваща машина
9.5. Познава устройството, принципа
на работа и работи на фрезова машина

10. Извършва 10.1. Познава основните методи на
заваръчни опе- заваряване – химическо, електрическо
рации
и електросъпротивително
10.2. Познава техниката, технологията
и режимите на заваряване
10.3. Познава устройството, принципа
на работа и работи с уреди и приспособления за газокислородно заваряване
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10.4. Познава устройството, принципа
на работа и работи с уреди и приспособления за точково заваряване
10.5. Познава газовете и материалите, използвани при газокислородно
заваряване

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване – учебни маси, столове,
учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (апарати за проектиране, мултимедия и др.).
Помощно оборудване – учебници, каталози,
справочници и фирмени материали.
Учебни помагала – демонстрационни табла,
схеми, диапозитиви, слайдове, макети и модели,
реални образци, онагледяващи табла, технически паспорти и др., съобразени с преподаваното
съдържание.
5.2. Учебна работилница
Практическото обучение се осъществява в
учебни работилници. Те се оборудват с машини
и съоръжения, както и с основни помагала съобразно усвояваната професия и специалности.
Учебните работилници трябва да осигуряват
работни места за всички обучаеми, както и
работно място за обучаващия.
За работно място се счита площта, върху
която се намират машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагане
на работните места се спазват изискванията за
осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и
материали.
Нормат ивни те изиск вани я к ъм у чебната
работилница са в съответствие с дейностите,
които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните
изисквания и методическите указания.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Работник по транспортна техника“ се извършва
от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ по специалности
от професионални направлени я „Транспорт,
корабоплаване и авиация“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“, „Електротехника, електроника
и автоматика“ от област на висше образование
„Технически науки“ и по специалности от професионални направления „Икономика“ от област
на висше образование „Социални, стопански и
правни науки“ от Класификатора на областите на
висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) и съответстващи на
учебните предмети (модули) от задължителната
професионална подготовка.
За практическото обучение по придобиваните
правоспособности лицата трябва да притежават
съответната правоспособност от същата или
по-висока степен.
5723
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НАРЕДБА № 35
от 1 юли 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Геодезист“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
581010 „Геодезист“ от област на образование
„Архитектура и строителство“ и професионално направление 581 „Архитектура, урбанизъм
и геодезия“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 581010 „Геодезист“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 5810101
„Геодезия“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 581010 „Геодезист“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Геодезист“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията
и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личност
ни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 18
от 2004 г. за придобиване на квалификация по
професия „Геодезист“ (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Геодезист“
Професионално направление:
581

Архитектура, урбанизъм и геодезия

Наименование на професията:
581010

Геодезист

Специалност:

Степен на професионална
квалификация:

5810101 Геодезия Трета
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Геодезист“ от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.)
входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен седми клас или завършено
основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Геодезист“
входящото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Геодезист“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават
по-ниска степен на професионална квалификация
и професионален опит.
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На лица с професионален опит по професията
се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, описани
в Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по съответните
професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личност
ни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Геодезистът извършва основни геодезически
измервания, изчислява координати и коти на гео
дезически точки, извършва геодезически снимки
и изработва планове и карти, извършва дейности
по кадастъра, трасировъчни работи и контрол на
строителни обекти, екзекутивни заснемания, осъществява логистика на геодезическите измервания,
изработва дребномащабни карти и картографски
произведения.
Геодезистът e отговорeн за достоверността и
точността на геодезическите измервания, изработените планове, карти, скици и регистри за
недвижимите имоти. По време на работа отговаря
за скъпа и сложна геодезическа апаратура и офис
техника. Геодезическите дейности изискват лицето
да може да работи в екип, да поема отговорност
за работата и сигурността на останалите членове
от работния екип.
За упражняване на професията „Геодезист“ се
изисква: наблюдателност, концентрация на вниманието, добра памет, логическо мислене и комбинативност, умение за планиране и организиране
на дейността, физическа издръжливост, умение за
оформяне на чертежи и техническа документация,
усет за работа с числа и математически способности, умение за откриване, разпознаване и запомняне на обекти и ориентиране в пространството,
готовност за работа в екип, за точно и прецизно
спазване на изисквания и инструкции, търпение
и упоритост, умения за справяне в проблемни
ситуации, отговорност, коректност, самоконтрол,
предприемчивост.
Работата на геодезиста съчетава много разнообразни дейности, част от които се осъществяват
на открито, а друга част – в работни помещения.
Поради работа на открито при геодезическите
измервания се наблюдава сезонност: значително
по-голямо натоварване през пролетно-летния период и по-слабо – през есенно-зимния. Понякога
се налага да се работи с удължено работно време
през лятото, а по изключение – и в почивните и
празничните дни. Обработката на геодезическите
измервания и изработването на геодезическата
документация се осъществяват в офиси, при нормално работно време и натовареност.
За осъществяване на геодезическите измервания
се работи с теодолити, нивелири, тотални станции,
GPS приемници, справочна и каталожна литература
за геодезическа апаратура и ръководства за работа
с нея. За обработка на геодезическите измервания
и изработка на карти, планове и друга документация се ползват компютри със специализиран
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софтуер и интернет, фотограметрична апаратура,
офис техника, техническа документация (закони,
наредби, инструкции, проекти, карнети, карти,
планове и др.).
Геодезистът има възможност да работи в
държавни и общински институции, обслужващи
геодезически, картографски, фотограметрични
фирми, както и във всички строителни фирми.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Геодезист“ може
да продължи обучението си по професия „Строителен техник“ – специалности „Строителство и
архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно
строителство“, с трета степен на професионална
квалификация от професионално направление
„Строителство“, като обучението по общата, отрасловата, както и по част от специфичната по
професията задължителна професионална подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Репуб
лика България, утвърдена със Заповед № 742
от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г.,
Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от
28.12.2007 г., Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г. на
министъра на труда и социалната политика – лицата, придобили трета степен на професионална
квалификация по професията „Геодезист“, могат
да заемат длъжностите 3112-3003 Техник, геодезия,
фотограметрия и картография, 3112-3004 Техник,
земемерство и земеустройство, 3112-3010 Техник,
строителство на метрополитен, 3119-3035 Техник,
маркшайдер, 3118-3001 Чертожник, 3118-3008
Чертожник, картография, 3118-3016 Чертожник,
топография, както и други длъжности, включени
при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и да умее
да опазва околната среда;
· познава съществуващите икономически отношения, процеси и явления, свързани с упражняваната професия;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса на
труда и разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· участва активно при изпълнение на задачите,
съдейства на членовете на екипа и при необходимост търси помощ от тях, отнася се с чувство на
отговорност към тяхната безопасност и контролира
работата на целия екип;
· осъществявя ефективна комуникация с колеги,
с клиенти и с прекия си ръководител, спазвайки
йерархичния ред;
· съзнава необходимостта и повишава квалификацията си;
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· познава правилата за работа с компютър и
използва програмни продукти, свързани с професионалните си задължения.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Архитектура, урбанизъм и геодезия“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и прилага нормативните документи
при изпълнение на задълженията си;
· познава основните строителни материали;
· познава елементите на сградите, видовете
конструкции и етапите при изграждането им;
· познава основните хидротехнически, хидромелиоративни съоръжения и В и К системи;
· познава и описва основните елементи и
етапи при проектиране, трасиране и строителство
на пътища, жп линии и различни видове пътни
съоръжения;
· използва техническа и технологична документация и терминология на български и чужд език.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професия „Геодезист“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· описва предназначението, устройството и начините за безопасна работа с геодезическа техника;
· познава и прилага нормативните изисквания,
свързани с геодезическото производство;
· разчита, извлича и ползва информация от
карти, планове и скици и друга геодезическа
документация;
· умее да прилага методите за осъществяване на
геодезически дейности, в т.ч. геодезически снимки,
трасировъчни работи, екзекутивни заснемания,
изработване на карти, кадастрални работи, като
спазва технологичната последователност и ползва
компютърна техника;
· оценява качеството на извършената работа
от геодезическия екип в съответствие с нормативните изисквания.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2
Общи за професията „Геодезист“

1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)

1.1. Поддържа работната площадка
съобразно изискванията за опазване
на околната среда
1.2. Ползва по предназначение лични
предпазни средства
1.3. Обезопасява работното си място
съобразно спецификата на извършваните дейности
1.4. Разпознава опасни ситуации,
които могат да възникнат по време
на работа
1.5. Опазва живота и здравето на
работници и клиенти
1.6. Правилно и безопасно използва
геодезическата апаратура и помощните инструменти
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2. Ползва техническа документация и нoрмативни
документи

2.1. Познава и прилага изискванията
на нормативната уредба, свързана с
геодезическите дейности
2.2. Използва справочна и каталожна
литература за геодезическата апаратура на български и чужд език, като
бързо и лесно намира необходимата
му информация
2.3. Разчита карти, планове, схеми
и скици и използва информацията
при извършване на конкретни геодезически измервания
2.4. Попълва протоколи и карнети

3. Извършва ос- 3.1. Подготвя изходни данни и доновни геодезиче- кументация: координати и коти на
ски измервания работни точки, карнети, скици, стари
карти и планове
3.2. Описва устройството и предназначението на теодолит, нивелир,
тотална станция, GPS, призма и
ролетка
3.3. Извършва хоризонтални измервания с теодолит, ролетка, призма,
тотална станция в технологичен ред
3.4. Извършва вертикални измервания с нивелир и лата, теодолит, отвес,
тотална станция в технологичен ред
3.5. Извършва заснимания с фотограметрична апаратура в технологичен ред
3.6. Извършва измервания с GPS
приемници в технологичен ред
3.7. Извършва проверка на изправността и точността на геодезическите
инструменти
3.8. Извършва математическа обработка на геодезическите измервания
и оценява точността им
4. Изчислява ко- 4.1. Описва координатните системи
ординати на гео- в геодезията
дезически точки 4.2. Изчислява основни задачи в
геодезията
4.3. Изчислява геодезически полигони
4.4. Изчислява геодезически засечки
4.5. Изчислява работна геодезическа
основа
4.6. Оценява точността на изчислените координати
4.7. Изчислява координати със специализиран софтуер
5. Изработва гео- 5.1. Описва и прилага методите за
дезическа снимка геодезическо заснимане
5.2. Описва и прилага системата от
условни знаци за изобразяване на
ситуация и релеф в карти и планове
5.3. Избира инструменти и апаратура според вида на геодезическата
снимка
5.4. Извършва геодезически измервания на обекта
5.5. Обработва измерванията с геодезически софтуер
5.6. Оформя геодезическата снимка
с геодезически софтуер
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5.7. Извършва фотограметрична
обработка на изображения
5.8. Спазва технологичната последователност
5.9. Оценява точността на геодезическа снимка

6. Извършва дей- 6.1. Обработва изходна информация:
ности по кадас- - данни за координати и коти на
търа
работни точки;
- топографски схеми и реперни
карнети;
- стари кадастрални планове и регистри;
- данни за недвижимите имоти от
Националната агенция за приходите
и Агенцията по вписванията
6.2. Описва съдържанието и условните знаци на кадастрална карта
6.3. Описва съдържанието на кадастралните регистри, скици и досиета
на имотите, схеми на самостоятелните обекти по етажи
6.4. Изработва със специализиран
софтуер кадастрална карта и кадастрални регистри според нормативните изисквания
6.5. Изработва със специализиран
софтуер скици на недвижими имоти
и схеми на самостоятелни обекти
по етажи според нормативните
изисквания
6.6. Изработва проекти за изменения
на кадастрална карта и кадастрални
регистри със специализиран софтуер
съгласно нормативните изисквания
6.7. Описва и използва ГИС (Географска информационна система)
в кадастъра
6.8. Спазва технологичната последователност при извършване на
дейности по кадастъра
6.9. Оценява точността на изработените кадастрални документи
7. Извършва трасировъчни работи и контрол
на строителни
обекти

7.1. Дефинира и прилага методите
и елементите на трасиране
7.2. Описва видовете и съдържанието
на устройствените планове
7.3. Изработва трасировъчни планове
според нормативните изисквания
7.4. Извършва трасиране на устройствени планове
7.5. Извършва трасиране на строителни обекти
7.6. Определя и дава ниво на строителен обект
7.7. Извършва последващ контрол
на строителните дейности
7.8. Спазва технологичната последователност при извършване на
трасировъчни дейности
7.9. Оценява точността на трасировъчните работи

8. Извършва ек- 8.1. Подготвя изходна информация:
зекутивни засне- - данни за координати и коти на
мания
работни точки;
- строителни документи на обекта
8.2. Дефинира същността и предназначението на екзекутивните чертежи
и документи
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8.3. Избира геодезически инструменти за извършване на екзекутивни
заснемания
8.4. Извършва геодезическа снимка
на завършения строителен обект
в технологична последователност
съгласно изискванията за точност
8.5. Изработва екзекутив в технологичен ред съгласно изискванията
за точност

9. Изработва кар- 9.1. Описва технологичните етапи
ти и картографски за изработване на картите
произведения
9.2. Описва и прилага картографските методи за изобразяване на
картографско съдържание
9.3. Подготвя изходна картографска, статистическа и аналитична
информация
9.4. Дефинира изискванията и начините за изработване на съставителски
оригинал
9.5. Извършва съставяне на карта и
изработване на съставителски оригинал в технологична последователност
съгласно изискванията за точност
9.6. Дефинира изискванията и начините за изработване на издателски
оригинали и шаблони
9.7. Изработва издателски оригинали,
шаблони и макети в технологичен
ред съгласно изискванията за точност
9.8. Описва видовете и начините
за изработване на картографски
произведения: атласи, глобуси, релефни карти
9.9. Използва ГИС технологиите за
създаването на картографски продук
ти и геопространствени бази данни

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни и компютърни кабинети за оптимален брой
обучавани (26 човека). Учебната практика се
провежда на геодезически полигони навън или в
учебни и компютърни кабинети в зависимост от
климатичните условия и учебното съдържание, като
обучаемите се разделят на групи (препоръчително
е в една група да бъдат минимум 7 обучавани).
Обзавеждането на учебния кабинет по теория
включва: работно място за обучаващия (работна
маса и стол), работно място за всеки обучаван
(работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), екрани и стойки
за окачване на табла и учебно-технически средства
(диапроектори, видеотехника, шрайбпроектори и
друга дидактическа техника), учебни помагала:
демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми,
програмни продукти.
Компютърният кабинет трябва да предлага по
един персонален компютър на всеки обучаван с
необходимия хардуер и софтуер, свързан в мрежа,
принтер, плотер, скенер или дигитайзер, мултимедия (за предпочитане с компютърен интерфейс)
и достъп до интернет. Обучението се провежда в
групи по 13 обучавани.
Необходимата геодезическа апаратура трябва
да включва: ролетки, отвеси, жалони със стойки,
теодолити с триноги, призми, нивелири с триноги,
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лати, електронни планиметри, тотални станции със
съответните принадлежности, фотограметрична
апаратура, GPS устройства.
За обучението на една работна група по учебна практика (7 – 9 човека) са необходими наймалко 2 ролетки, 4 отвеса, 6 жалона с 4 стойки,
2 теодолита с триноги, 2 призми, 2 нивелира с
триноги, 4 лати, 1 тотална станция със съответните
принадлежности.
Помещението за съхраняване на геодезическите
инструменти трябва да отговаря на изискванията за
съхраняването на геодезическата апаратура – ниска
влажност и постоянна температура 18 – 20 °С.
Обзавеждането трябва да включва шкафове и
стелажи.
За обучението по теория и практика е необходима техническа документация: закони, наредби
и инструкции, регламентиращи нормативните
изисквания за геодезическа дейност.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Геодезист“ се извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или
„бакалавър“ по специалности от професионално
направление „Архитектура, строителство и геодезия“ от област на висше образование „Технически
науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.) и съответстващи на учебните
предмети (модули) от задължителната професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните и педагогическите знания и
умения.
5724

МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА
АНЕКС

към Протокола за сътрудничество между
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната
отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри
(Одобрен с Решение № 385 от 10 юни 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 21 юли 2010 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната
отбрана на Социалистическа република Виетнам на основание член 16, ал. 4 от Протокола
за сътрудничество между Министерството на
отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на
подготовката на кадри, подписан на 12 декември
2008 г., чрез упълномощени свои представители
се споразумяха за следното:
По отношение на обучаемите, които ще бъдат
приети за обучение през учебната 2010/2011 г.,
се извършват следните промени в протокола,
които ще са в сила за целия курс на обучението им:
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В параграф „а“ на член 13 „Изпращащата
страна заплаща“ се добавят следните текстове:
„ – разходите, свързани с обучението, в
размер на нормативно определената такса за
обучение на чуждестранни граждани за съответната година в съответното висше военно
училище на приемащата държава“;
„ – разходите за настаняване и храна, в
размер 10 евро на ден за обучаем.“
В параграф „б“ на член 13 „Приемащата
страна заплаща“ се заличават следните текстове:
„ – всички разходи, свързани с обучението;“;
„ – всички разходи за настаняване и храна,
при цени, идентични с тези на обучаемите от
собствените въоръжени сили.“
Този анекс влиза в сила от датата на неговото подписване.
Този анекс е подписан в София на 21 юли
2010 г. в два оригинални екземпляра на български, виетнамски и английски език, като и
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия при тълкуването меродавен е английският текст.
За Министерството
За Министерството на
на отбраната на
националната отбрана
Република България:
на Социалистическа
Иван Иванов,
република Виетнам:
директор на дирекция
Ву Куанг Тхай,
„Управление на
аташе по отбраната,
човешките ресурси“
военен, военноморски и военновъздушен аташе на
С.Р. Виетнам
6903

НАРЕДБА № Н-23
от 12 август 2010 г.

за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия
за заемане на длъжности в задграничните
представителства на Република България, в
щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за подбор на военнослужещите
и цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и от Българската армия
за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове
или органи на международни организации и на
други международни инициативи, обявени със
заповед на министъра на отбраната за заемане
чрез конкурс.
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(2) Тази наредба не се прилага за подбора
на военнослужещи и цивилни служители за
заемане на длъжностите по чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(ППЗОВСРБ).
Чл. 2. (1) Подборът за назначаване на
длъжности по чл. 1, ал. 1 се осъществява
чрез конкурс по документи и събеседване от
Комисия за подбор, назначена със заповед на
министъра на отбраната.
(2) Подборът по ал. 1 се осъществява по
следния ред:
1. обявяване на конкурс за вакантни длъжности в задграничните представителства на
Република България, щабове или органи на
международни организации и на други международни инициативи и на изискванията за
заемането им със заповед на министъра на
отбраната;
2. кандидатстване и допускане до участие
в конкурса;
3. предварителна оценка по документи на
професионалната и чуждоезиковата подготовка
на кандидатите и събеседване с тях;
4. класиране на кандидатите.
Чл. 3. Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и от Българската армия, определени
за назначаване на длъжностите по чл. 1, се
командироват дългосрочно със заповед на министъра на отбраната при условията и по реда
на Наредбата за дългосрочните командировки в
чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2000 г.; доп., бр. 25 от 2010 г.)
или на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС
№ 188 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.;
доп., бр. 40 от 2010 г.).
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДБОР
Чл. 4. (1) Военнослужещите се допускат до
участие в конкурс за заемане на длъжности в
задграничните представителства на Република
България, щабове или органи на международни
организации и на други международни инициативи при следните условия:
1. да отговарят на изискванията за заемане
на длъжността;
2. да притежават изискващото се военно
звание за длъжността, посочено в заповедта
на министъра на отбраната за обявяване на
конкурса;
3. да не изтърпяват дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4 – 6 ЗОВСРБ към датата на
подаване на рапорта;
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4. да не навършват пределна възраст за
изискващото се за длъжността военно звание
по-рано от 3 години след изтичане на срока за
заемане на длъжността.
(2) Цивилните служители от структурите
на Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия се допускат до
кандидатстване за заемане на длъжности в
задграничните представителства на Република
България, щабове или органи на международни
организации и на други международни инициативи при следните условия:
1. да отговарят на изискванията за заемане
на длъжността;
2. да не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 188, т. 2 от Кодекса на труда и чл. 90,
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за държавния служител
към датата на подаване на заявлението;
3. да не придобиват право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по-рано от 3
години след изтичане на срока за заемане на
длъжността.
(3) Кандидатите, които вече са заемали
веднъж длъжност в задграничните представителства на Република България и/или в щабове
или органи на международни организации и на
други международни инициативи, се допускат до
участие в конкурса, ако към момента на назначаване на длъжността, за която кандидатстват
(очакваната дата на заемане на длъжността), е
изминал срок не по-кратък от срока на заемане
на предходната такава длъжност, на която са
били назначени, но не по-малко от 3 години.
(4) Кандидатите, които вече са заемали два
пъти длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или
органи на международни организации и на други
международни инициативи, не се допускат до
участие в конкурса.
(5) При условие че няма кандидати, отговарящи на условията на ал. 1 и 2, се допускат
кандидати, които не са изпълнили условието
на ал. 3, и/или такива по ал. 4, както и кандидати, които не са изпълнили условието на
ал. 1, т. 4 или ал. 2, т. 3.
Чл. 5. (1) Структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната изготвя проекта на заповед на министъра
на отбраната по чл. 1 с приложен към нея
„Списък на вакантните длъжности за заемане
от военнослужещи и цивилни служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и на Българската армия“ своевременно преди
очакваната дата на заемане на длъжността
(длъжностите).
(2) В списъка по ал. 1 за всяка длъжност
се посочва:
1. държава, град, щаб или орган на международната организация;
2. наименование на длъжността;
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3. изискванията за заемане на длъжността:
а) необходимите образование, специалност
и/или квалификация;
б) военно звание (за военнослужещите);
в) принадлежност към определен вид въоръжени сили (за военнослужещите);
г) ниво на владеене на чужд език/езици;
д) години професионален опит, ако се изисква
такъв съгласно длъжностната характеристика;
е) други специфични изисквания съгласно
длъжностната характеристика;
ж) очаквана дата на заемане на длъжността;
з) период за заемане на длъжността.
(3) Съобразно длъжностната характеристика
за конкретната длъжност се посочва още:
1. описание на длъжността;
2. подчиненост;
3. основни задължения;
4. допълнителни задължения;
5. допълнителни критерии.
(4) В заповедта по ал. 1 се посочват сроковете за подаване на рапорти (заявления) от
кандидатите и се обявяват сроковете за работа
на Комисията за подбор.
(5) Заповедта сe публикува в АИС на ръководния състав на Българската армия, във
вестник „Българска армия“ и на интернет страницата на МО, ако не съдържа класифицирана
информация.
(6) Командирите (началниците) на военните формирования или ръководителите на
съответните структури запознават подчинените
си военнослужещи и цивилни служители със
заповедта в 7-дневен срок от получаването є.
Чл. 6. (1) Кандидатите подават рапорти (заявления) по команден ред, които се изпращат
до структурата по управление на човешките
ресурси на министъра на отбраната.
(2) Към рапорта (заявлението) се прилагат
следните документи:
1. автобиография, съдържаща и настоящ
адрес, телефон и електронна поща за контакт;
2. копия от дипломи за завършено образование и сертификати за притежавана квалификация и опит, заверени от отговорните звена за
отчета на личния състав в съответните структури;
3. копия на удостоверения за владеене на
чужд език/езици съгласно стандарта на НАТО
STANAG 6001, заверени от отговорните звена за отчета на личния състав в съответните
структури;
4. кадрова справка;
5. медицинско свидетелство за работа в
чужбина с лекарско заключение: „Може да
отиде на работа в чужбина“;
6. копие на свидетелство за управление
на МПС, ако е необходимо по специфичните
изисквания за длъжността.
(3) Командирите (началниците) на военните
формирования и ръководителите на съответните структури осигуряват придвижването по
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команден ред на рапортите (заявленията),
окомплектовани съгласно ал. 2, независимо
от резолюцията върху тях.
Чл. 7. (1) Комисията за подбор по чл. 2,
ал. 1 се състои от председател, заместникпредседател и членове. Членовете се определят
със заповед на министъра на отбраната, като
техният брой е нечетен.
(2) Постоянният секретар на отбраната е
председател на Комисията за подбор. За заместник-председател на комисията се назначава
заместник-началник на отбраната.
(3) В Комисията за подбор задължително се
включват служител с юридическо образование
и представител на структурата по управление на
човешките ресурси на министъра на отбраната.
(4) Дейността на Комисията за подбор се
подпомага от екип от специалисти по психологично осигуряване от Центъра по психично
здраве и превенция на Военномедицинска
академия, които извършват оценка на психичните ресурси и психологическия потенциал на
допуснатите до конкурса кандидати.
(5) Документално-техническото осигуряване
на Комисията за подбор се осъществява от
секретар от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
Чл. 8. При провеждането на конкурса структурата по управление на човешките ресурси на
министъра на отбраната:
1. приема рапортите (заявленията) на кандидатите с приложените документи, изготвя сравнителна таблица за кандидатите и я предоставя
на Комисията за подбор заедно с електронни
копия на рапортите и приложените към тях
документи на кандидатите;
2. при необходимост предоставя на Комисията за подбор за справка оригиналите на
комплектите документи на кандидатите;
3. изготвя проект на протокол за допускане
на кандидатите до конкурса и го предоставя на
членовете на Комисията за подбор за подпис;
4. осъществява координация с началника на
Центъра по психично здраве и превенция на
Военномедицинска академия;
5. уведомява допуснатите до конкурса кандидати за мястото и времето за явяване за
събеседване пред Комисията за подбор;
6. осигурява място за работа на Комисията
за подбор.
Чл. 9. Резултатите от оценката на психичните ресурси и психологическия потенциал
на кандидатите се докладват от началника на
Центъра по психично здраве и превенция на
Военномедицинска академия единствено на
членовете на Комисията за подбор.
Чл. 10. (1) Заседанията на Комисията за
подбор се провеждат в пълен състав.
(2) При отсъствие на лице от нейния състав
на законоустановено основание в заседанията
на комисията участва неговият заместник.
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(3) Председателят, заместник-председателят
и всеки член на Комисията за подбор имат
право на глас.
(4) Решенията на Комисията за подбор се
вземат с обикновено мнозинство.
(5) Председателят на Комисията за подбор
отговаря за извършването на подбора в съответствие с изискванията на тази наредба при
спазване на принципа за обективност.
Чл. 11. Комисията за подбор:
1. разглежда подадените рапорти (заявления),
проверява приложените към тях документи и
допуска до конкурс кандидатите, отговарящи
на условията по чл. 4;
2. на заседание:
2.1. разглежда допуснатите кандидати по
документи и провежда събеседване с тях;
2.2. класира допуснатите кандидати по
точкова система (от 0 до 6 включително) на
базата на:
а) съответствие на кандидата с изискванията
по длъжностната характеристика за конкретната длъжност, както и натрупания от него
професионален опит;
б) опит от работа в международна среда
(участие в мисии и международни учения на
длъжности по тази наредба);
в) оценка на психичните ресурси и психологическия потенциал;
г) резултати от индивидуалното събеседване
с всеки допуснат кандидат;
3. съставя и подписва протокол, в който отразява резултатите от конкурса и класирането,
мотивира избора и го предоставя за утвърждаване на министъра на отбраната.
Чл. 12. Секретарят на Комисията за подбор
по чл. 7, ал. 5:
1. подготвя дневен ред за работа на Комисията за подбор;
2. съхранява документите на кандидатите;
3. изготвя сравнителна таблица, в която
отразява данните за всеки кандидат;
4. уведомява допуснатите и недопуснатите
до конкурса кандидати;
5. регистрира присъствието на членовете на
Комисията за подбор или на техните заместници
на заседанията;
6. води протокол за решенията на Комисията
за подбор, в който описва всички кандидатури,
тяхната оценка, направените препоръки и предложения за отхвърляне или одобрение на всяка
кандидатура, като отбелязва съотношението
на гласовете за всяка кандидатура поотделно;
7. изготвя проект на протокол на Комисията
за подбор за класиране на кандидатите.
Чл. 13. След утвърждаване на протокола по
чл. 11, т. 3 от министъра на отбраната структурата по управление на човешките ресурси към
министъра на отбраната:
1. уведомява кандидатите чрез преките им
командири (началници) или ръководители на
структури за резултатите от класирането, а при
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необходимост – и за изискващото се ниво
на достъп до класифицирана информация за
длъжността, за която са определени;
2. с писмо информира директора на дирекция „Сигурност на информацията“ с имената
на одобрените кандидати и какво разрешение
за достъп до класифицирана информация е
необходимо за съответните длъжности;
3. след получаване на разрешението за
достъп до класифицирана информация при
необходимост стартира процедура по акредитация в съответната държава, международна
организация или инициатива;
4. в случай на отказ за акредитация или
издаване на съответното разрешение за достъп
до класифицирана информация на определените
лица за заемане на длъжност по чл. 1, ал. 1
разкрива процедура по т. 2 и 3 за класирания
на следващо място кандидат.
Чл. 14. При завършване на процедурата по
чл. 13 структурата по управление на човешките
ресурси на министъра на отбраната изготвя
проект на заповед за дългосрочно командироване на длъжност на определените кандидати.
Чл. 15. Служебните дела на командированите
военнослужещи се съхраняват в структурата,
където те се водят на отчет. В срок до 30 дни
от датата на начало на командировката в
структурата по управление на човешките ресурси на министъра на отбраната се изпраща
удостоверение с оставащия за ползване платен
годишен отпуск, за което се води отчет до края
на командировката.
Заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнение
на тази наредба се осигуряват от бюджета на
Министерството на отбраната.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 69,
ал. 3 и чл. 70, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 25
от 2010 г.; изм., бр. 63 от 2010 г.).
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Н-3
от 2004 г. за подбор на военнослужещи на
кадрова военна служба и граждански лица от
Въоръжените сили на Република България за
работа в щабове и органи на международни
организации (обн., ДВ, бр. 32 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 26 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2009 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: В. Радев
6926
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§ 4. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се
изменя така:

§ 1. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. Не се допуска поставянето в аптеката на химическа тоалетна.“
§ 2. В чл. 20, ал. 1 първото изречение на
т. 7 се изменя така:
„7. осигуряване на професионална информация и справочна литература чрез достъп до
интернет или на хартиен носител, свързана със:“.
§ 3. Създава се чл. 32а:
„Чл. 32а. Удостоверенията по чл. 32, т. 6
се предоставят при проверки, извършвани по
реда на Закона за съсловната организация на
магистър-фармацевтите.“

„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
Продукти, които се предлагат в аптеките
1. Лекарствени продукти.
2. Медицински изделия.
3. Диетични храни за специални медицински
цели, храни за кърмачета и преходни храни.
4. Хранителни добавки.
5. Козметични продукти.
6. Санитарно-хигиеннни средства.
7. Биоциди от група I „Дезинфектанти и
общи биоциди“ и група III „Биоциди за борба
с вредители“ съгласно приложение № 12 от
Наредбата за условията и реда за пускане на
пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.).“
§ 5. Приложение № 7 към чл. 11 се изменя
така:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда
и организацията на работата на аптеките и
номенклатурата на лекарствените продукти
(ДВ, бр. 109 от 2008 г.)

„Приложение № 7
към чл. 11

ЗАЯ В Л Е Н И Е

ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

От ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
трите имена по документ за самоличност
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………
длъжност
Л.К.

№

издадена на

ЕГН
от

МВР –

с адресна регистрация по документ за самоличност:
гр./с.

пощенски код

община
ж.к./ул./бул.

№, ет., ап.

тел. и e-mail за контакт
Име на фирмата (лечебното заведение)
....................................................................................................................................................
Регистриран като: ..................................................................................................ЕИК……………………………
седалище ...................................................... и адрес на управление ..............................................................
или вписване на данни (държава, регистрираща институция и др.), свързани с описание на регистрацията по законодателството на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство
със седалище и адрес на управление на фирмата (лечебното заведение):
гр./с.

пощенски код

община
ж.к./ул./бул.
тел. и e-mail за контакт

№, ет., ап.
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Предишни разрешения като ръководител на аптека (ако е получавал), № и дата на издаване:
Моля на основание чл. 229, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина да
бъде издадено разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека във:

гр./с.

пощенски код
община

жк/ул./бул.

№, ет., ап.

тел. и e-mail за контакт
Аптеката ще се ръководи от магистър-фармацевт/помощник-фармацевт:

трите имена
Л.К.

№

издаден на

ЕГН
от

МВР –

адресна регистрация по документ за самоличност:

гр./с.

пощенски код

община

ж.к./ул./бул.

№, ет., ап.

тел. и e-mail за контакт
№ на дипломата

от дата

издадена от
№ на удостоверението за признаване

от дата

издадено от
за граждани на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство

УИН
А

Персонал:

Б

Кратко описание на сградата:

фармацевти…………………брой
пом.-фармацевти…......……брой
…………………………………….
(магазинни помещения,
самостоятелна сграда)
………………………………………
(жилищна сграда)
...............................................................
(в сградата на лечебно заведение за болнична помощ)

С Т Р.
В
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Описание размерите на помещенията
1.обща площ .………………..

m2

2.приемно помещение....…..........m2
3.асистентско помещение........…m2
4.складово помещение……….....m2
5.други помещения…………..…m2
6.сервизни помещения…….....…m2
Г

Условия за приготвяне на
лекарствени форми:

работно място за приготвяне на лекарствени продукти.............................. брой
стол .................................................................................................................. брой
хавани .............................................................................................................. брой
пестици ............................................................................................................ брой
вазерийни стъкла ............................................................................................ брой
везни с необходимата точност ...................................................................... брой
везна рецептурна до 1 kg ............................................................................... брой
лъжици метални ............................................................................................. брой
шпатули ........................................................................................................... брой
ножица ............................................................................................................. брой
нож ................................................................................................................... брой
касероли ........................................................................................................... брой
мензури ............................................................................................................ брой
патени емайлирани с дръжка ....................................................................... брой
стъклени съдове за съхранение на дефектурни разтвори .......................... брой
нагревателен уред ........................................................................................... брой
кофа с педал .................................................................................................... брой
метални съдове с вместимост от 3 l или 5 l ............................................... брой
водна баня ....................................................................................................... брой
стерилизатор (за аптеки, изготвящи стерилни разтвори) ........................... брой
автоклав (за аптеки, изготвящи стерилни разтвори) ................................. брой
сушилен шкаф (за аптеки, изготвящи стерилни разтвори) ....................... брой
съдове за съхранение на пречистена вода .................................................. брой
бактерицидна лампа (за аптеки, изготвящи стерилни разтвори) .............. брой
Д

E

Наличие на течаща

в асистентското помещение

да

не

топла и студена вода

в сервизните помещения

да

не

в други помещения

да

не

Условия за съхранение
на термолабилните

…………………………………………………

лекарствени продукти

(вид и обем на хладилника)
…………………………………………………
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Условия за съхранение на
лесно запалими и горими
лекарствени продукти

……………………………………………
описват се условията
…………………………………………….
(метален шкаф, бункер и други)
……………………………………………

З

Наличие на справочна
литература или на интернет

……………………………………………
(описва се)
…………………………………………...
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

И

Описание на дейностите, които
ще се извършват в аптеката:
1. Съхраняване и отпускане на лекарствени продукти с изключение
на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура

да

не

2. Съхраняване и отпускане на билки без изготвяне на

да

не

да

не

4. Съхраняване и отпускане на лекарствени продукти,
включително и приготвяни по магистрална и фармакопейна
рецептура без лекарствени форми за очи и разтвори за
парентерално приложение

да

не

5. Съхраняване и отпускане на лекарствени продукти,
включително и приготвяни по магистрална и фармакопейна
рецептура и лекарствени форми за очи и разтвори за
парентерално приложение

да

не

билкови смеси
3. Съхраняване и отпускане на билки и билкови смеси,
включително приготвяни по магистрална и фармакопейна
рецептура

6. Ортопедични принадлежности и апаратура, както
и протези с медицинско предназначение;
материали, стоки и принадлежности, необходими

да

не

7. Ортопедични аксесоари, ортопедични сандали и чехли

да

не

8. Санитарно-хигиенни средства и козметични продукти

да

не

9.

да

не

да

не

за болните в домашен стационар или за
обслужване на възрастни хора по домовете

Диетични храни за специални медицински цели, храни
за кърмачета и преходни храни

10.

Хранителни добавки
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Описание на дейностите, които
ще се извършват в аптека на лечебно заведение:
1.

Съхраняване и отпускане по лекарствени листове на

да

не

да

не

да

не

4. Медицински изделия

да

не

5.

да

не

лекарствени продукти с изключение на приготвяни
по магистрална и фармакопейна рецептура
2.

Съхраняване и отпускане по лекарствени листове на
лекарствени продукти, включително приготвяни по
магистрална и фармакопейна рецептура, без лекарствени
форми за очи и разтвори за парентерално приложение

3.

Съхраняване и отпускане по лекарствени листове на
лекарствени продукти, включително приготвяни по
магистрална и фармакопейна рецептура и лекарствени
форми за очи и разтвори за парентерално приложение

Диетични храни за специални медицински цели, храни
за кърмачета и преходни храни

град ……………………………. 				
подпис: ………………………….
									
(печат)
дата …………………………...
………………………………………………………………………………………………………….............……
								
(трите имена на лицето)
Забележка. Верният отговор се отбелязва с „Х“.“

§ 6. В приложение № 8 към чл. 12, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. III „Строителни изисквания“:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Стените на всички помещения трябва да са с покритие, устойчиво на влажно почистване,
като не се допускат релефни стени в асистентското помещение“.
б) точка 5 се изменя така:
„5. Помещенията трябва да имат естествено и изкуствено осветление, което да осигурява
безопасността и здравето на работещите в аптеката и на пациентите. С приоритет се осигурява
естествено осветление. Когато естественото осветление не е достатъчно или не е възможно да
бъде осигурено, се прилага смесено или изкуствено осветление.
а) Изкуственото осветление в приемното и асистентското помещение не може да бъде помалко от 500 лукса, в складовото помещение – не по-малко от 300 лукса, а в санитарния възел
и изолационното преддверие – не по-малко от 200 лукса, съгласно БДС EN 12464-1 „Светлина и
осветление. Осветление на работни места.“ – част І Работни места на закрито.“
б) На работните места в помещенията, където се приготвят лекарствени продукти, трябва да е
осигурено и локално осветление.
в) В асептичния бокс/стая и преддверието към нея трябва да са поставени бактерицидни лампи.“
2. В т. IV „Изисквания по отношение на отоплителната и вентилационната инсталация“ т. 2 и
3 се отменят.
3. В т. VI „Изисквания по отношение на електрическата инсталация“ т. 2, 3 и 5 се отменят.
§ 7. Текстът на § 2 от преходните и заключителните разпоредби става ал. 1 и се създават ал. 2
и 3:
„(2) Лицата, получили разрешение за откриване на аптека или разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти, привеждат дейността си в съответствие с нейните изисквания, касаещи
осигуряването на достъп до помещенията на аптеката на хора с увреждания, в срок до 1.01.2012 г.
(3) Лицата, получили разрешение за откриване на аптека или разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти в населени места с население под 10 000 жители, привеждат дейността си
в съответствие с изискването на чл. 14, ал. 2 в срок до 1.07.2011 г.“
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Преходни разпоредби
§ 8. Лицата, получили разрешение за откриване на аптека или разрешение за търговия
на дребно с лекарствени продукти, привеждат
дейността си в съответствие с чл. 16а в срок
до 1.07.2011 г.
§ 9. Лицата, получили разрешение за откриване на аптека или разрешение за търговия
на дребно с лекарствени продукти, привеждат
дейността си в съответствие с § 6, т. 1, буква „б“
(относно т. 5, буква „а“) в срок до 1.07.2011 г.
За министър: Ив. Миланов
6945

НАРЕДБА № 38
от 20 август 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Медицинска генетика“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Медицинска
генетика“ съгласно приложението.
(2) Дейността по медицинска генетика се
осъществява при спазване на стандарта по ал.
1 и се изпълнява от всички лечебни заведения,
в които се осъществява дейност по медицинска
генетика.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
§ 2. Министърът на здравеопазването дава
указания по прилагането на наредбата.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към член единствен, алинея първа

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА“
Раздел І
Общи положения
1. Определение
Медицинската генетика е самостоятелна
медицинска специалност и научна дисциплина,
която изучава етиологията, патогенезата, унаследяването, клиничната изява, профилактика и
лечение на наследствените болести и предразположения и чрез прилагане на специфични
методи за изследване осигурява генетичната
диагностика и генетично консултиране. Основен
обект на медицинската генетика е семейството
или неговите болни или здрави членове. Предмет на медицинската генетика са включително
и националните скринингови изследвания за
наследствени болести и предразположения.
2. Медицинският стандарт „Медицинска
генетика“ регламентира:
2.1. Основните изисквания и критерии, на
които трябва да отговаря медико-генетичното
консултиране.
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2.2. Общите изисквания за организацията
и дейността на лабораториите, които провеждат специализирани диагностични генетични
изследвания – цитогенетичен и молекулярноцитогенетичен анализ, молекулярно-генетичен
анализ, биохимичен генетичен анализ, генетична идентификация на индивида и участват в
национални генетични скринингови програми.
2.3. Минималният обем показатели и апаратура за лабораториите, провеждащи генетични
изследвания.
2.4. Препоръчваните методологични и аналитични принципи за осъществяването на
дейността на лабораториите.
2.5. Задължителните изисквания за осигуряване на качеството на лабораторните изследвания.
2.6. Общите изисквания за създаване и поддържане на ДНК банка към лабораториите.
Раздел ІI
Специфични изисквания за провеждане на
медико-генетично консултиране
1. Определение
Mедико-генетичнoто консултиране (МГК) е
високоспециализирана консултативна медицинска дейност, извършвана от лекар с призната
специалност по медицинска генетика, насочена към изграждане цялостна концепция по
отношение на развитието и/или предаването
на наследствена болест или предразположение
в дадено семейство или за даден индивид. Завършва с прогнозиране на риск за определено
заболяване.
2. Устройство и оборудване на кабинет за
медико-генетично консултиране
2.1. Устройство на кабинета за медико-генетичнo консултиране – кабинет и манипулационна.
2.1.1. Кабинетът се използва за преглед на
пациента/ите – снемане на анамнеза, физикален статус, родословен анализ, попълване
на медицинските документи и провеждане на
медико-генетичната консултация на пациента и/
или семейството му и/или негови родственици.
2.1.2. Към кабинета може да се разкрива
манипулационна за вземане биологичен материал (кръв, кожа) за различни диагностични
изследвания, както и за извършване на специфични диагностични дейности – оглед под
UV-светлина, фотографиране.
2.2. Оборудване
2.2.1. Кабинет: лекарско бюро, стол, заключващ се шкаф за медицински документи,
кушетка-канапе за консултирания, мивка с течаща топла и студена вода, телефон, компютър
и принтер с достъп до интернет.
2.2.2. Манипулационна: хладилник за съхранение на кръв и други биологични материали,
медицинска масичка за спринцовки, стол за
вземащия пробите, специален стол за пациента,
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медицинска кушетка, спешен шкаф с лекарства,
медицински шкаф за консумативи, мивка с
течаща топла и студена вода.
3. Човешки ресурси и квалификация
3.1. В медико-генетичния консултативен
кабинет могат да работят само специалисти
с медицинско образование и подходяща за
дейността си квалификация – лекари с призната специалност по медицинска генетика и
медицинска сестра (акушерка или медицински
лаборант).
3.2. Медико-генетичният консултативен
кабинет се ръководи от лекар с призната специалност по медицинска генетика.
3.3. Медицинската сестра (акушерка или
медицински лаборант) в медико-генетичния
консултативен кабинет трябва да има съответстваща на работата подготовка и да работи под
контрола на лекаря специалист по медицинска
генетика при извършване на специфичните
дейности в кабинета.
4. Организация на работата
4.1. Медико-генетичното консултиране се
постига чрез:
4.1.1. Поставяне на вероятна генетична
диагноза и изграждане на диференциално-диагностичен план след снемане на анамнестични
данни, физикален статус със специално внимание към дисморфични белези, генеалогично изследване, назначаване на допълнителни
изследвания, а също специфични генетични
изследвания съобразно клиничната диагноза.
4.1.2. Интерпретация на специализирани
генетични изследвания.
4.1.3. При необходимост пациентите се консултират и обсъждат с лекари от други медицински специалности и/или други специалисти.
4.1.4 Представяне на консултирания на
цялостна информация за болестта, начините
на предаване, рисковете за повторението є в
семейството, методите за профилактика. Видът
на проблемите, обсъждани при медико-генетичното консултиране, изисква комуникация в
смисъла на персонално адресирана консултация.
Това изключва всяко директно въздействие
на консултиращия върху решенията на консултирания. Контакт между консултиращия и
родствениците на консултирания става след
изричното тяхно желание. На консултирания
(пациента) се предоставя да прецени дали да
информира родствениците си за възможността
да им бъде проведена МГК.
4.1.5. Предоставяне на писмено МГК заключение при поискване от пациента или насочващия лекар, подписано от консултиращия и
ръководителя на МГК кабинета.
4.2. Показания за медико-генетична консултация:
4.2.1. Пациент/семейство с увредено дете
със следните увреждания:
4.2.1.1. Множествени и изолирани вродени
аномалии.
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4.2.1.2. Аномалии в растежа, половата диференциация и развитието.
4.2.1.3. Изоставане в умственото развитие и
поведенчески отклонения.
4.2.1.4. Съмнение за хромозомна болест.
4.2.1.5. Съмнение за микроделеционен синдром.
4.2.1.6. Съмнение за синдром с хромозомна
нестабилност.
4.2.1.7. Моногенно заболяване или съмнение
за такова.
4.2.2. Пациенти с азооспермия, тежка олигоспермия, аменорея, ранна менопауза.
4.2.3. Пациенти с доказано фамилно хромозомно преустройство.
4.2.4. Пациенти с кръвно-родствен брак.
4.2.5. Здрави лица с фамилна обремененост
с наследствени заболявания.
4.2.6. Партньорска двойка с репродуктивни
нарушения:
4.2.6.1. Два и повече спонтанни аборта,
раждане на дете с малформативен синдром
(неизследвано), мъртво раждане (неизследвано
и с неясни данни).
4.2.6.2. Инфертилитет с неизяснена етиология.
4.2.7. Хромозомна аберация, установена при
пренатална диагностика.
4.2.8. Бременна (семейство) с показания за
пренатална диагностика:
4.2.8.1. Жена на възраст над 35 години и/
или партньор над 44 години или жена под 18
години.
4.2.8.2. Родител, носител на хромозомна
аберация – балансирана или небалансирана.
4.2.8.3. Установен повишен риск за хромозомна болест при настояща бременност.
4.2.8.4. Установенa аномалия при ултрасонографско изследване, съмнителна за изява на
наследствена болест.
4.2.8.5. Повишен риск за моногенно или
мултифакторно заболяване.
4.2.8.6. Тератогенни въздействия.
5. Документиране
5.1. МГК създава, поддържа и съхранява
документи съгласно действащите нормативни
актове, свързани с нейната работа, на хартиен
и електронен носител със защитена компютърна система за регистрация, съхраняване и
управление на данните.
5.2. МГК документация може да се актуализира в съответствие с нови изисквания за
провеждане на медицинските изследвания.
5.3. Задължителна МГК документация:
5.3.1. Амбулаторен журнал, съдържащ трите
имена на пациента, възраст, дата на посещение, първично или вторично, адрес и телефон,
изпращащ лекар и звено, диагноза, забележки,
назначени изследвания.

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

5.3.2. Цялата информация за пациента се
съхраняват с уникален идентификационен номер (буквено-цифров или баркод) и се внася
в компютърна база данни.
5.3.3. Информирано съгласие за провеждане
на генетични изследвания – подписва се от
изследвания или негов законен представител
и след разрешение на комисията по медицинска етика към съответното лечебно заведение.
Информираното съгласие съдържа: съгласие за
вземане на биологичен материал, за извършване
на съответното изследване, информацията, която то дава за пациента и неговото семейство,
възможните рискове от него, както и начина на
получаване на резултата. В съгласието изрично
се отбелязва целта на изследването (научна,
постнатална диагностика, пренатална диагностика, предклинична диагностика, доказване
на хетерозиготно носителство, определяне на
генетично предразположение) и генетичната
лаборатория, в която ще бъдат проведени
анализите.
5.4. Архивиране на МГК документация: амбулаторният журнал, информираното съгласие
и копие от писменото МГК заключение се
съхраняват минимум 20 години на хартиен (в
каса, която е заключена) и електронен носител.
5.5. Достъп до данните на пациентите имат
само определени лица от ръководителя на генетичната консултация съобразно действащата
нормативна уредба.
Раздел IIІ
Специфични изисквания за провеждане на
цитогенетична и молекулярно-цитогенетична
диагностика
1. Определение
Медицинската цитогенетика е част от медицинската генетика, която изучава човешките хромозоми в норма и патология на ниво
светлинна микроскопия чрез използване на
специфични цитогенетични методи. Основна цел
на медицинската цитогенетика е осигуряване
на диагностика на хромозомните нарушения.
Молекулярната цитогенетика е част от медицинската генетика, която изучава молекулярни
изменения чрез флуоресцентна микроскопия
с използване на готови проби и може да е
рутинна практика. Ако това не е така, лабораторията трябва да има установени стратегии за
изпращане на пробите, които изискват молекулярно-цитогенетичен анализ, в специализирана
лаборатория.
2. Общи изисквания
2.1. Всяка цитогенетична лабораторна диагностика трябва да бъде обвързана с предлагана
генетична консултация. Препоръчително е
консултацията да предхожда цитогенетичното
изследване.
2.2. Методите и процедурите, използвани в
лабораторията, трябва да са описани детайлно
в съответни протоколи.
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2.3. Посочените в стандарта методи и изисквания имат различни приемливи варианти,
чиято надеждност трябва да бъде доказана и
документирана в лабораторията.
2.4. Пробите (биологичният материал за
изследване) се обозначават с персонален
идентификационен номер (буквено-цифров или
баркод) и се внасят в компютърна база данни.
2.5. Лабораторията трябва да има критерии
за отхвърляне (неприемане) на пробите, когато
не отговарят на изискванията за получаване на
надежден резултат.
2.6. Биологичен материал се приема в лабораторията с писмена заявка, съдържаща трите
имена на пациента, рождената дата, адрес,
повод за изследване, вида на биологичния материал, условията за вземане и количеството на
биологичния материал, дата и час на вземане
на биологичния материал; име, подпис, адрес
и телефон на насочващия лекар; повод за изследването; назначени генетични изследвания,
кратко описание на клиничната картина или
епикриза, начин на плащане, подпис на пациента, че е дал информирано съгласие и е получил
необходимата предварителна информация.
2.7. Всички лабораторни реактиви трябва да
бъдат съхранявани съобразно изискванията на
производствените инструкции.
2.8. Данните от изследванията трябва да
бъдат съхранявани на електронен и писмен
носител минимум 20 години.
2.9. Постнатален цитогенетичен анализ е
индициран в следните случаи:
2.9.1. Пациенти със:
2.9.1.1. Множествени вродени аномалии.
2.9.1.2. Аномалии в растежа, половата диференциация и развитието.
2.9.1.3. Азооспермия, тежка олигоспермия,
аменорея, ранна менопауза.
2.9.1.4. Изоставане в умственото развитие и
поведенчески аномалии.
2.9.1.5. Предполагана по клинични симптоми
хромозомна болест.
2.9.1.6. Предполаган по клинични симптоми
микроделеционен синдром.
2.9.1.7. Съмнение за синдром с хромозомна
нестабилност.
2.9.1.8. Доказано фамилно хромозомно
преустройство.
2.9.1.9. За мониторинг след костномозъчна
трансплантация.
2.9.1.10. Злокачествени новообразувания.
2.9.2. Партньори с репродуктивни нарушения:
2.9.2.1. Два и повече спонтанни аборта,
раждане на дете с малформативен синдром
(неизследван), мъртво раждане (неизследвано
и с неясни данни).
2.9.2.2. Инфертилитет с неизяснена етиология.
2.9.3. Хромозомна аберация, установена при
пренатална диагностика.
2.9.4. Абортивен материал.
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2.10. Показания за пренатален цитогенетичен
анализ на плода са:
2.10.1. Бременни на възраст над 35 години
и/или баща над 44 години.
2.10.2. Родител – носител на хромозомна
аберация – балансирана или небалансирана.
2.10.3. Жена с установен повишен риск за
хромозомна болест при настоящата бременност.
2.10.4. Бременна с установенa аномалия при
ултрасонографско изследване, съмнителна за
хромозомна болест при плода.
3. Работна и сервизна площ
3.1. Пространството на лабораторията трябва да е достатъчно за извършване на всички
процедури за обема на нейната дейност при
минимум 40 м2 работна площ.
3.2. Осветлението и вентилацията трябва
да са съответни на извършваната работа в лабораторията и да отговарят на нормативните
изисквания за здравословните и безопасни условия на труд на работещите, противопожарната
охрана, съхраняването на химични, биологични
и радиоактивни материали, събирането и изхвърлянето на биологични и други отпадъци.
3.3. Лабораторното пространство да бъде
обособено в 3 основни помещения:
3.3.1. Помещение за приемане, подготовка
на биологичните материали и поставяне на
клетъчни култури.
3.3.2. Помещение за обработка на клетъчни
култури и прилагане на оцветителни техники.
3.3.3. Помещение за микроскопски анализ с
възможност за затъмняване за флуоресцентна
микроскопия и документиране, архивиране и
съхранение на резултатите.
3.3.4. Складово помещение за запалими и
незапалими реактиви и консумативи (невключени в работната площ).
4. Човешки ресурси и квалификация
4.1. Необходимият човешки ресурс за лаборатория, която провежда минимум 200 анализа
годишно, е: лекар с призната специалност по
медицинска генетика; биолог; медицински
лаборант; санитар.
4.2. Във всяка лаборатория, провеждаща цитогенетичен и/или молекулярно-цитогенетичен
анализ, трябва да има длъжностни характеристики на служителите.
4.3. Човешкият ресурс на лабораторията
трябва да има квалификация в областта на
човешката цитогенетика, както следва:
4.3.1. Ръководител на лаборатория, провеждаща цитогенетичен и/или молекулярноцитогенетичен анализ, може да бъде лекар с
призната специалност по медицинска генетика.
4.3.2. В лабораторията могат да работят в зависимост от нуждите специалисти с медицинско,
биологическо, химическо и друго образование
(магистърска степен), медицински лаборанти.
4.4. Обучението на новопостъпили специалисти се осъществява по разработена програма. Самостоятелен цитогенетичен анализ
и молекулярно-цитогенетичен анализ трябва
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да се извършват след минимум 200 анализа,
осъществени под ръководството на опитен
специалист.
4.5. Лабораторията има програма за квалификация на работещите, включително специфично обучение за осигуряване качеството на
лабораторните изследвания.
5. Задължителен минимален обем показатели
и задължително минимално оборудване
5.1. Лабораторията трябва да може да осъществява хромозомен анализ на човешки биологичен материал с подходяща за клиничната
диагноза техника.
5.2. Задължителна оцветителна техника – GTG-лентово оцветяване.
5.3. Апаратура за постнатална цитогенетична
диагностика:
5.3.1. Термостат, сух 37° – 70°С.
5.3.2. Ламинарен бокс с вертикален въздушен
поток, клас В, или бокс с UV стерилизиране.
5.3.3. Центрофуга с летящ ротор за обеми
от 1,5 до 25 мл до 5000g/мин.
5.3.4. Хладилник с камера 4°С над 200 л.
5.3.5. Лабораторна везна с точност до 0,001 g.
5.3.6. рН метър с точност до втория знак.
5.3.7. Камина за химическа обработка.
5.3.8. Светлинен микроскоп с обектив 100х
и архивиращо устройство.
5.3.9. Дестилатор.
5.3.10. Компютър с принтер.
5.4. Апаратура за пренатална цитогенетична
диагностика:
5.4.1. Термостат 37° С с подаване на СО2.
5.4.2. Инвертен микроскоп.
5.4.3. Фризер на –20° С.
5.4.4. Ламинарен бокс с вертикален въздушен
поток, клас В.
5.4.5. Хладилник с камера 4 °С над 200 л.
5.4.6. Електрически пипетор.
5.5. Допълнителна към по-горната апаратура
за молекулярно-цитогенетична диагностика:
5.5.1. Водна баня до 80 °С.
5.5.2. Фризер на –20 °С с обем над 200 л.
5.5.3. Флуоресцентен микроскоп.
6. Аналитични принципи за извършване на
цитогенетичен и молекулярно-цитогенетичен
анализ
6.1. Обемът на цитогенетичните изследвания трябва да е отразен в работни протоколи,
утвърдени от ръководителя на лабораторията,
и съобразен със съответния диагностичен
проблем.
6.2. Пълният анализ на хромозомите от
5 метафазни клетки плюс преброяването на
хромозомите в други 5 метафазни клетки е
достатъчно в рутинната практика. При краткосрочни култури това дава 95 % вероятност за
откриване на 26-процентен мозаицизъм (при
11 метафазни клетки със същата вероятност
се открива 25-процентен мозаицизъм). За изключване на по-малък процент мозаицизъм е
необходимо анализирането (преброяването) на:
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6.2.1. За 20 % мозаицизъм – 14 клетки.
6.2.2. За 15 % мозаицизъм – 19 клетки.
6.2.3. За 10 % мозаицизъм – 29 клетки.
6.2.4. За 5 % мозаицизъм – 59 клетки.
6.3. Достатъчно по обем изследване за изключване на мозаицизъм се прави при:
6.3.1. По искане на изпращащия генетичен
консултант/клиницист.
6.3.2. При всички случаи на изключване на
синдром на Търнер.
6.3.3. При всички случаи на синдром на
Клайнфелтер.
6.3.4. При смесен или неопределен тип
гениталии.
2.3.5. При търсене на чуплива Х хромозома
(при лица от мъжки пол са необходими 50
клетки, а при лица от женски пол – 100 клетки).
6.3.6. При пренатална диагностика.
6.4. Анализът на три метафазни клетки е
достатъчен за потвърждаване на тризомия
или за потвърждаване/отхвърляне на известно
фамилно структурно нарушение.
6.5. Анализът на три метафазни клетки е минимумът за изключване на свободна тризомия.
6.6. При анализ на метафази от костномозъчни култури и установяване на аберация
трябва да се анализират минимум 10 метафази,
а при неустановяване на аберация трябва да
се анализират минимум 25 метафази. За патологичен клон се приема наличие на две или
повече клетки с една и съща допълнителна
хромозома и/или структурна аномалия или на
три и повече клетки с една и съща липсваща
хромозома.
6.7. Молекулярно-цитогенетичните техники
включват:
6.7.1. Оцветяване на цели хромозоми.
6.7.2. Идентификация на теломерни и субтеломерни райони.
6.7.3. Анализ за анеуплоидии.
6.7.4. Идентификация на микроделеции.
6.8. За молекулярно-цитогенетичен анализ
се изисква:
6.8.1. Лабораторията да разполага с протоколи
за извършване на молекулярно-цитогенетични
анализи на култивирани клетки и некултивирани
тъкани, като кръвни, костномозъчни и солидни
тъкани, амниоцити и хорионни клетки.
6.8.2. При анализ за конституционна аберация с FISH трябва да се анализират минимум 5
метафазни пластинки или 30 интерфазни ядра.
6.8.3. При анализ за придобити аберации или
мозаицизъм с FISH трябва да се анализират
минимум 100 клетки.
6.8.4. Анализът с молекулярно-цитогенетични техники се приема за достоверен при
минимум 80 % успешна хибридизация.
6.8.5. Резултатите от молекулярно-цитогенетичния анализ трябва да съдържат информация
относно ограниченията на използвания метод
и приложението на резултата.
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6.8.6. Молекулярно-цитогенетичната лаборатория може да не е в състояние да извършва поспециализирани изследвания, като многоцветен
FISH, спектрално кариотипиране, сравнителна
геномна хибридизация и др. В тези случаи
трябва да има готовност да изпрати проби на
друга лаборатория в страната или в чужбина.
7. Обем на изследванията
Минималният обем, който е необходим за
поддържане квалификацията на служителите,
е 200 цитогенетични анализа годишно.
8. Качествен контрол
8.1. Качественият контрол на цитогенетична
и/или молекулярно-цитогенетична лаборатория
се осъществява чрез вътрешен качествен контрол (ВКК) и външна оценка на качеството
(ВОК).
8.2. Лабораторията трябва да има разработена
система за осигуряване на качеството.
8.3. Вътрешен качествен контрол (ВКК)
се осъществява по предварително определени
критерии:
8.3.1. Сроковете за извършване на цитогенетичен анализ от вземане на материала до
готов резултат:
8.3.1.1. При изходен материал периферна
кръв, костен мозък или амниоцити: по-малко
от 14 дни – много добро; 15 – 21 дни – задоволително; повече от 22 дни – лошо.
8.3.1.2. При изходен материал фибробласти:
по-малко от 28 дни – много добро; 29 – 36
дни – задоволително; над 36 дни – лошо.
8.3.1.3. При изходен материал хорионни
въси: по-малко от 7 дни – много добро; 7 – 12
дни – задоволително; над 12 дни – лошо.
8.4. Количеството достъпни за анализ митози.
8.5. Количество на възможните за анализ
митози (от всички приготвени препарати):
повече от 20 – много добро; 10 – 20 – задоволително; по-малко от 10 – лошо.
8.6. Качеството на хромозомите и диференциалното оцветяване съгласно препоръките на
Европейската асоциация по цитогенетика.
8.7. Разпръснатостта на митозите.
8.8. Възможност за прилагане на допълнителни методи за анализ.
8.9. Процент успеваемост на лабораторията:
8.9.1. За приемлива успеваемост на една
цитогенетична лаборатория се считат: 96 – 97 %
успешно завършени анализи при проби от лимфоцитни и амниоцитни култури; 60 % успешно
завършени анализи при проби от костен мозък.
8.10. Лабораторията трябва да участва поне
в една програма за външна оценка на качеството (ВОК) чрез анализ на анонимни проби
или препарати.
8.10.1. Биологичните проби/препарати се
изпращат според установените от провеждащия
ВОК схеми и периоди.
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8.10.2. Документацията от качествения
контрол се съхранява върху електронен и
хартиен носител и включва всички етапи на
изследването.
8.10.3. Резултатите се отнасят до анализиране
на цитогенетичните находки и интерпретация
на резултата спрямо клиничната диагноза.
8.10.4. Контролната лаборатория издава
протокол, оценяващ техническото изпълнение
на анализите и интерпретацията на резултатите.
8.10.5. При пропуски в аналитичните процедури лабораторията трябва да вземе мерки
съгласно установените принципи за ВКК и да
го отрази в съответни протоколи и решения
за пропуските.
9. Документиране
9.1. Лабораторията създава, поддържа и
съхранява необходимите документи, свързани
с нейната работа.
9.2. Лабораторната документация може да се
актуализира в съответствие с нови изисквания
за провеждане на медицинските изследвания.
9.3. Задължителна лабораторна документация:
9.3.1. Лабораторен журнал, съдържащ трите
имена на пациента, възраст, дата на вземане
(получаване) на материала в лабораторията,
изпращащ лекар или структура, диагноза,
забележки, резултат от анализа и подпис на
анализатора.
9.3.2. Работен протокол (към него може да
има част за нанасяне на крайния резултат).
9.3.3. Резултат от изследването.
9.3.4. Цялата информация за пациента се
съхранява с уникален идентификационен номер (буквено-цифров или баркод) и се внася
в компютърна база данни.
9.4. Архивиране на лабораторната документация:
9.4.1. Лабораторният журнал се съхранява
минимум 20 години.
9.4.2. Препарати и/или клетъчна утайка за
всеки пациент се съхранява за срок 3 години, а
при налична патология – минимум 20 години.
9.5. Резултатът от изследването представлява
писмено заключение, което трябва да съдържа
цитогенетичната формула по последната ISCN
(International System Cytogenetic Nomenclature),
вида на изследваните тъкани, броя анализирани
клетки, качеството на диференциално-оцветителните методи, препоръка за медико-генетична консултация, забележка за евентуално
потвърждаване на резултата от допълнително
изследване и подпис на извършилия изследването и ръководителя на лабораторията. Ако не
е постигнат нужният за изследването качествен
минимум, това трябва да се отрази в документа.
9.6. Достъп до данните на пациентите и
изследваните имат само определени от ръководителя на лабораторията лица съгласно
действащите нормативни актове.
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Раздел IV
Специфични изисквания за провеждане на
молекулярно-генетична и биохимична диагностика, поддържане на ДНК банка и скринингови изследвания
А. Общи изисквания
1. Определение
Молекулярно-генетичната и биохимично-генетичната диагностика се определя като анализ
на ДНК, РНК, гени, генни продукти (белтъци
и ензими) и специфични метаболити с цел откриване на изменения, свързани с наследствени
или придобити болести. Изгражда се ДНК
банка за съхранение на изолирана ДНК с цел
бъдещи изследвания – диагностични и научни.
Скрининговите изследвания са медико-социална дейност за ранно откриване на вродени
и наследствени болести и предразположения с
цел профилактика, диагностика и лечение. В
зависимост от поставените цели и изследваната
популация генетичният скрининг бива масов
и селективен. Според периода на провеждане
тези изследвания могат да бъдат пренатални,
неонатални и постнатални. В някои случаи
скринингът е предназначен за оценка на риска,
а в други – за диагностика.
Конкретните дейности (генетични изследвания) включват:
1.1. Поставяне на генетична диагноза (пренатална и постнатална).
1.2. Потвърждаване на клинична диагноза.
1.3. Установяване на носителски статус.
1.4. Скрининг в пренатален, неонатален и
постнатален период.
1.5. Проследяване на лечението.
1.6. ДНК идентификация на индивида.
2. Човешки ресурси и квалификация
Работещите трябва да са достатъчно на брой,
за да може да изпълняват количеството видове
изследвания, извършвани в лабораторията без
извънредно натоварване, което би могло да
доведе до грешки.
2.1. За биохимична лаборатория за вродени
грешки на обмяната с годишна натовареност от
500 до 1000 пациенти са необходими: 2 специалисти (химик, биолог, биохимик, фармацевт),
3 медицински лаборанти, 1 технически сътрудник – регистратор, и 1 санитар. Един от специалистите е клинико-лабораторен консултант.
2.2. За лаборатория за неонатален скрининг,
която извършва неонатални скринингови изследвания до 70 000 новородени годишно, са
необходими: 2 специалисти (химик, биолог,
биохимик, фармацевт), 4 медицински лаборанти,
технически сътрудник – регистратор, и санитар.
Един от специалистите е клинико-лабораторен
консултант.
2.3. За лаборатория за биохимичен скрининг
на бременни жени, извършваща оценка на риска
за синдрома на Даун, дефекти на невралната
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тръба и на коремната стена, с годишна натовареност от минимум 1000 пациенти са необходими:
специалист (химик, биохимик, фармацевт) и
технически сътрудник – регистратор, санитар.
2.4. За молекулярно-генетична лаборатория
с годишна натовареност от 1000 анализа са
необходими: 2 специалисти (химик, биохимик,
биолог), 1 медицински лаборант и 1 санитар. Ако
лабораторията предлага дородова диагностика,
трябва да осигури непрекъснато обслужване в
рамките на годината.
2.5. Ръководител на лаборатория, която
извършва молекулярно-генетични, биохимичногенетични и скринингови-генетични изследвания, може да бъде:
2.5.1. Лекар с призната медицинска специалност по профила на лабораторията.
2.5.2 Ръководителят и/или определено от
него длъжностно лице е администратор на
лични данни.
2.6. Клинично-лабораторен консултант може
да бъде лекар със специалност по медицинска
генетика или клинична лаборатория с опит
в извършването на изследванията съобразно
профила на лабораторията.
2.7. Специалист – отговаря по отделните
направления в работата на лабораторията и
трябва да притежава магистърска образователно-квалификационна степен в областта на
медицинските, химическите и/или биологическите науки.
2.8. Медицински лаборант – трябва да
притежава бакалавърска степен „медицински
лаборант“ или такава в областта на биологичните и химични науки.
2.9. Технически секретар – регистратор – трябва да притежава средно или висше
образование и диплома или сертификат за
компютърна грамотност.
2.10. Лабораторията трябва да разполага
с програма за непрекъснато повишаване на
квалификацията на служителите под различна
форма (курсове, научни мероприятия и др.)
3. Прием на биологични проби и здравна информация за пациентите
3.1. Биологичният материал се транспортира
до генетичната лаборатория в специален за целта контейнер или филтърни бланки (за целите
на неонаталния скрининг) и се придружава от
специализиран документ – „поръчка“, която
съдържа необходимите данни за съответното
генетично изследване. „Поръчката“ трябва да
съдържа избрания от пациента механизъм за
предаване на резултатите (лично, на насочващия
лекар, по пощата, по електронен път и т.н.) с
насочване към медико-генетична консултация.
3.2. Контейнерите с биологичните проби,
влизащи в лабораторията, трябва да бъдат
надписани четливо върху неотлепващ се етикет.
Надписът съдържа 9-значен буквено-цифров
код, формиран от трите инициала и пълната
рождена дата на индивида, или баркод. Датата
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и часът на вземане на пробата също трябва
да бъдат отбелязани. При вземане на повече
от една епруветка всяка епруветка трябва да е
надписана индивидуално.
3.3. Молекулярно-генетичната, биохимичната
и скрининговата лаборатория приемат за изследване само качествени биологични материали,
взети съгласно изискванията. Задължително
се отбелязва върху придружаващия материала
документ „Поръчка“ името на приемащия, дата
и час на приемане на материала, видът на материала и мястото на съхранение на материала
до началото на аналитичната обработка.
3.4. Информацията за пробите, неотговарящи
на критериите за качество, се документира в
информационната система. Тези проби се унищожават съобразно дейставащите нормативни
актове. За това обстоятелство незабавно се
уведомява изпращащият лекар.
3.5. След извършване на изследванията и
поставяне на диагноза остатъкът от биологичния материал може да се анонимизира и да
се използва като контрола или в решаването
на научни задачи, ако е взето информирано
съгласие за това. Това не важи за пробите от
масовия неонатален скрининг.
3.6. Биологичните проби трябва да се вземат
стерилно в манипулационна. Всички използвани игли и спринцовки трябва да се изхвърлят
в контейнери за събиране на контаминирани
отпадъци съгласно регламентираните процедури.
3.7. Транспортът и работата с биологичните
проби трябва да следват всички изисквания за
работа с контаминирани материали.
4. Информирано съгласие за извършване на
молекулярно-генетични и биохимични генетични
изследвания
4.1. Всички молекулярно-генетични и биохимични генетични изследвания се извършват
след подписване на специално за целта „Информирано съгласие“ от изследвания или негов
законен представител.
4.2. Информираното съгласие съдържа:
съгласие за вземане на биологичен материал
за извършване на съответното изследване, информацията, която изследванията дават за пациента и неговото семейство, ограниченията на
прилаганите методи за изследване, възможните
рискове от изследванията, както и начина на
получаване на резултата. В съгласието изрично
се отбелязва целта на изследването (научна,
постнатална диагностика, пренатална диагностика, предклинична диагностика, доказване
на хетерозиготно носителство, определяне на
генетично предразположение) и генетичната
лаборатория, в която ще бъдат проведени
анализите.
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4.3. При вземане на биологичен материал
за научни и/или клинични изпитвания е необходимо конкретно за целта разрешение от
етична комисия (в лечебното заведение или
висшето медицинско училище).
5. Регистрация и съхранение на информацията
5.1. Лабораторията трябва да разполага със
защитена компютърна система за регистрация,
съхраняване и управление на данните и резултатите на пациентите съгласно действащите
нормативни актове.
5.2. Цялата информация за пациента и биологичните материали за изследването се съхраняват с уникален идентификационен номер
(буквено-цифров или баркод) и се внасят в
компютърна база данни. Достъп до тези данни
имат само лица, определени от ръководителя
на лабораторията.
5.3. Данните от изследванията трябва да
бъдат съхранявани на електронен и писмен
носител минимум 20 години.
5.4. Лабораторията трябва да съхранява
информация относно състоянието на пробите,
които не отговарят на приетите критерии.
5.5. Лабораторията трябва да съхранява
записите с резултати от вътрешен лабораторен качествен контрол и външна оценка на
качеството.
6. Предаване на резултатите
6.1. Резултатите от извършените изследвания се предават само в печатен писмен вид
на изследваното лице по избрания от него
механизъм (лично, на насочващия лекар, по
пощата, по електронен път и др.) с насочване
към медико-генетична консултация. Резултатите
могат да бъдат достъпни в интернет страницата
на лабораторията със защитен достъп (индивидуална парола).
6.2. Резултатите от изследванията трябва
задължително да съдържат:
6.2.1. Трите имена на изследвания индивид.
6.2.2. Дата на раждане.
6.2.3. Пол.
6.2.4. Идентификационен номер на лабораторията/лечебното заведение.
6.2.5. Дата на вземане на пробата.
6.2.6. Дата на постъпване на пробата в лабораторията.
6.2.7. Вид на пробата за изследване.
6.2.8. Метода, с който е извършено изследването.
6.2.9. Референтни граници на изследвания
биохимичен параметър.
6.2.10. Дата на издаване на резултата.
6.2.11. Подпис на специалиста, извършил
анализите, и на началника на лабораторията.
6.2.12. Пълен адрес на лабораторията, телефони, факс и електронна поща.
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6.3. Интерпретация на резултата и препоръки
за по-нататъшни изследвания, ако са необходими, се правят от лекар със специалност по
медицинска генетика в процеса на медико-генетична консултация.
7. Качествен контрол
7.1. Лабораторията трябва да разполага със
система за вътрешен качествен контрол на
всички етапи от изследването.
7.2. Лабораторията трябва да участва поне
в една програма за външна оценка на качеството (ВОК).
7.3. Пробите за ВОК трябва да бъдат изследвани по същия начин, както и пробите на
пациентите.
7.4. Лабораторията трябва да извършва
вътрешнолабораторен качествен контрол (ВКК)
и контрол на реактивите, пробите за изследване, извършваните в лабораторията анализи,
използваната апаратура и др.
7.5. Лабораторията трябва да има установена система и съответни процедури, които
да прилага, както и да документира взетите
мерки, когато:
7.5.1. Аналитичните системи не отговарят
на установените критерии на лабораторията,
включително резултати от ВОК, които са извън
допустимите граници.
7.5.2. Когато са открити грешки в резултати на пациенти. Впоследствие лабораторията
трябва бързо: да уведоми този, който е поръчал
изследването или вече използва грешните резултати; да изпрати нови – коригирани резултати;
да съхранява копие от оригиналния резултат и
коригирания резултат най-малко две години.
8. Работна и сервизна площ
8.1. Лабораторното пространство трябва да е
достатъчно голямо, за да могат да се извършват всички процедури в съответната лаборатория – молекулярно-генетична, биохимична
генетична и скринингова лаборатория. Необходимо е подходящо осветление и вентилация.
8.2. Лабораторията трябва да отговаря на
всички нормативни изисквания, свързани с
осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, противопожарната охрана,
складиране на химични, биологични и радиоактивни материали.
Б. Специфични изисквания за провеждане на биохимична диагностика на
генетични заболявания
1. Определение
1.1. Лабораторията провежда биохимична
генетична диагностика на вродени грешки на
обмяната (ВГО) чрез анализ на белтъци и специфични метаболити и проследява лечението.
1.2. Лабораторията провежда пренатален
серумен биохимичен скрининг на бременни
жени за оценка на риска за синдром на Даун,
дефекти на невралната тръба и коремната стена.
2. Човешки ресурси и квалификация
Съгласно раздел ІV, буква „А“, т. 2.
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3. Работна и сервизна площ
3.1. Лабораторията трябва да разполага
минимум с 80 м2 работна площ.
3.2. Лабораторното пространство трябва да
има 4 основни физически разделени помещения:
3.2.1. Помещение за приемане, регистриране
и разпределяне на биологичните материали.
3.2.2. Помещение за извършване на скриниращи метаболитни и ензимни изследвания.
3.2.3. Помещение за документиране и разпечатване на резултати, архивиране и съхранение.
3.3. Складови помещения за запалими и
незапалими реактиви и консумативи (не са
включени в работната площ).
3.4. Лабораторията може да разкрива допълнителни сектори:
3.4.1. Съхранение на клетъчни и уринни
проби.
3.4.2. Манипулационна със задължителни
отделно обособени помещения: помещение за
консултации; помещение за вземане на кръв
и кожни биопсии.
4. Лабораторни показатели и изисквания за
биохимична генетична лаборатория
С изключение на 4.1 (задължителен) всички
останали проби се назначават по клинични
показания.
4.1. „Метаболитен скрининг“ на урина,
включващ полуколичествени методи: конвенционален 10-показателен лентов сух тест и
капкови проби за метилмалонова киселина,
кетокиселини, фенилкетони, редуциращи субстанции, хомогентизинова киселина на урина;
4.2. Количествено определяне на галактоза
в суха капка кръв върху филтърна бланка;
4.3. Качествено определяне на олигозахариди
в урина – TLC метод;
4.4. Количествeно определяне на общи мукополизахариди – DMB метод;
4.5. Качествено разделяне на мукополизахариди – TLC или 2D електрофореза.
4.6. Качествено откриване на аминокиселини в биологични течности – 2DTLC върху
микроцелулозни мембрани;
4.7. Количествено определяне на аминокиселини в биологични течности – HPLC или
йонообменен автоматичен анализатор;
4.8. Количествено определяне на метаболити и органични киселини в биологични
течности – GC/MS и/или тандем-мас-спектрометрия;
4.9. Количествено определяне на много
дълговерижни мастни киселини (VLCFA) в
плазма – GC/MS;
4.10. Определяне на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа, галактотрансфераза и биотинидаза
в сухи петна кръв върху филтърни бланки от
масовия скрининг, следване на лизозомни ензими в тъкани чрез методи с използване на синтетични флуорогенни и хромогенни субстрати
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в биологични течностни тъкани, включително
амниоцити и хорионни клетки за целите на
пренаталната диагностика.
5. Минимална, задължителна лабораторна
апаратура (в зависимост от избраните проби
и работещите) за биохимична лаборатория за
вродени грешки на обмяната
5.1. Газов хроматограф-масселективен 1 бр.
детектор, снабден с аутосемплер
5.2. Тандем-масспектрометър (в случа- 1 бр.
ите на масов скрининг за 20 болести)
5.3. HPLC градиентна система с флуо- 1 бр.
риметричен и UV детектор
5.4. Спектрофлуориметър (200 – 750 nm) 1 бр.
и ултра микрокювета (до 5ml )
5.5. Отчитащ апарат за ЕЛИЗА платки 1 бр.
(спектрофотометър, флуориметър)
5.6. Ултразвуков хомогенизатор за ми- 1 бр.
нимални обеми до 0.250 м
5.7. Хомогенизатор тип POTER с те- 1 бр.
флонов пестик за обеми до 0.250 мл
5.8. pH метър с точност до 2-ри знак

1 бр.

5.9. Електромагнитна бъркалка

2 бр.

5.10. Електронна везна с точност до 0,001 1 бр.
5.11. Аналитична везна с точност до 1 бр.
0,0001
5.12. Нискооборотна центрофуга до 5000 1 бр.
g с летящ ротор за обеми от 15 мл
5.13. Настолна високооборотна центро- 1 бр.
фуга 14 000 g за обеми от 0,2 до1,5 мл
5.14. Хладилна центрофуга до 5000 g с 1 бр.
летящ ротор за обеми от 15 мл
5.15. Автоматични микропипети с про- 6 бр.
менлив обем, обхват от 0.5 до 1000 ml
5.16. Автоматични пипетори от 0,1 до 6 бр.
5000 ml
5.17. Многоканална пипета

3 бр.

5.18. Водна баня до 100° C с електронен 2 бр.
терморегулатор и стативи за 1.5 до
10 мл
5.19. Бидестилатор – стъклен с мини- 1 бр.
мален капацитет 5 литра/час
5.20. Дейонизатор за вода

1 бр.

5.21. Хладилник, 4° C, с капацитет до 3 бр.
400 л
5.22. Хладилна камера, –20° С с капацитет над 400 л,
вертикален, с чекмеджета

4 бр.

5.23. Хладилна камера, –76° С, с капа- 1 бр.
цитет над 600 л, вертикален
5.24. Вортекс – за всяко работно място 6 бр.
(не по-малко от 5) и 1 общ
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5.25. Камини за работа с токсични 1 бр.
химични вещества с 2 работни места
5.26. Човешки ресурсни компютри в 5 бр.
локална компютърна мрежа и сървър
5.27. Непрекъснат достъп до интернет
5.28. Специализиран софтуер за управление (LIMS) и служебен регистър
6. Обем на изследвания
6.1. Годишният капацитет на лаборатория
за биохимични генетични изследвания трябва
да бъде от 500 до 1000 пациенти, изследвани
постнатално, и 25 семейства, изследвани пренатално.
6.2. Лаборатория, извършваща серумен биохимичен скрининг за синдром на Даун, дефекти
на невралната тръба и коремната стена, трябва
да изследва минимум 1000 проби за година.
7. Прием на проби и информация
Съгласно раздел ІV, буква „А“, т. 3.
7.1. За лаборатория, извършваща метаболитни и ензимни изследвания, специализираният
документ, придружаващ материала за изследване, е „поръчка за вродени грешки на обмяната“.
8. Аналитични принципи за извършване на
биохимични изследвания
8.1. Общи положения
8.1.1. Използваните методи често имат
множество приемливи варианти. Аналитичната надеждност (точност, възпроизводимост,
чувствителност и специфичност) и клинична
надежност (чувствителност и специфичност)
на всеки метод трябва да бъдат установени и
документирани в конкретната лаборатория. Те
задължително са препоръчани от оторизирана
за целта международна институция.
8.1.2. Специализираните изследвания, които не могат да се провеждат в конкретната
лаборатория, могат да се насочват към други
лаборатории у нас или в чужбина при съблюдаване на изискванията за изпращане на
биологичен материал.
8.1.3. При изследвания за ВГО като източник
на метаболити се използват: серум, плазма, урина (за органични киселини, мукополизахариди
и олигозахариди), суха капка кръв или урина
върху филтърна бланка от масовия скрининг и
рядко ликвор (хиперглицинемия). При някои
случаи (проследяване, пренатална диагноза) се
използват и други биологични течности и клетки (амниоцити, амниотична течност, хорионни
въси фибробласти и др).
8.1.4. Изолирането на метаболити от серум/
плазма се извършва до 30 мин след вземане
на кръвта. Ликворът се замразява веднага след
вземане.
8.1.5. Всички биологични материали се
съхраняват до анализ на –20° С, а за биобанка
на –70° С.
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8.1.6. Предпочита се 24-часова урина без
консерванти, с която ще се отчетат вариациите през деня. Допустимо е използването на
2 порции или произволна проба (не първа
сутрешна урина).
8.1.7. В урина метаболитите се изчисляват
на mol креатинин.
8.1.8. Всички определяния се извършват в
тройни проби.
8.1.9. Интерпретацията на метаболитите изисква изработването на собствени референтни
стойности.
8.2. Количествен анализ на аминокиселини
се извършва на принципа на обратнофазова или
йонообменна хроматография на автоматичен
аминоанализатор.
8.3. Количествен анализ на органични киселини в урина.
8.3.1. Принцип на дериватизация: оксимиране на 2-кетокиселините и триметилсиалови
деривати.
8.3.2. Принцип на анализа – газова хроматография с мас-селективен детектор.
8.3.3. Калибрация на мас-селективния детектор се извършва ежедневно преди анализа на
пробите съгласно инструкциите към апарата.
8.3.4. Принцип на идентификация – специализирана и собствена мас-спектрална библиотека.
8.4. Мукополизахариди в урина (МПЗ):
8.4.1. Количествено определяне на спектрофотометричен принцип с биметилметиленово
синьо.
8.4.2. Качествено фракциониране на принципа на тънкослойна хроматография или двупосочна електрофореза.
8.5. Доказване на патологична екскреция
на олигозахариди се извършва на принципа
на тънкослойна хроматография.
8.5.1. Диагностични ензимни анализи:
8.5.1.1. Принципът на анализ е спектрофлуориметричен с 4-метилумбелиферон (при
невъзможност се използва 4-нитрофенолови
деривати).
8.5.1.2. Ензимната активност в клетки се
отнася на mg белтък.
8.5.2. Интерпретацията е задължително: към
собствени референтни стойности; към положителни и отрицателни контроли. За всички
използвани методи лабораторията трябва да
разполага със собствени референтни стойности,
изработени съгласно медицинския стандарт
„Клинична лаборатория“.
9. Качествен контрол
Вътрешен качествен контрол (ВКК) и външна
оценка на качеството (ВОК) се осъществяват
съгласно принципите, посочени в раздел ІV,
буква „А“, т. 7.
В. Специфични изисквания за провеждане на биохимичен скрининг на
бременни жени за синдрома на Даун,
дефекти на невралната тръба и коремната стена
1. Определение
Лаборатории за биохимичен серумен скрининг на бременни жени са лаборатории, които
участват в извършване на изследвания за до-
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родов скрининг за оценка на риска за синдрома на Даун, дефекти на невралната тръба и
коремната стена.
2. Човешки ресурси
Съгласно раздел ІV, буква „А“, т. 2.
3. Квалификация
3.1. Ръководител на лаборатория за биохимичен серумен скрининг на бременни жени
за синдрома на Даун, дефекти на невралната
тръба и коремната стена може да бъде лекар с
призната медицинска специалност по профила
на лабораторията.
3.2. Специалистът е химик или биолог с
магистърска степен или лекар.
3.3. Медицинският лаборантът трябва да
притежава бакалавърска степен „медицински
лаборант“.
3.4. Техническият секретар е със сертификат
за компютърна грамотност.
4. Качествен контрол
Съгласно раздел ІV, буква „А“, т. 7.
5. Работна площ
Лабораторията трябва да разполага минимум
с 60 м2 работна площ.
5.1. Лабораторното пространство трябва да
има 4 основни физически разделени помещения:
5.1.1. Помещение за приемане, регистриране
и разпределяне на материалите за изследване.
5.1.2. Помещение за подготовка на пробите
за анализ.
5.1.3. Помещение за извършване на анализи.
5.1.4. Помещение за вземане на биологичен
материал.
5.2. Чакалня с достатъчен брой седящи места.
5.3. Тоалетна за пациенти.
5.4. Лабораторията може да разкрива медикогенетична консултация в отделно помещение
или да насочва пациентите към други кабинети
за медико-генетично консултиране.
6. Минимален задължителен обем лабораторни показатели и изисквания за биохимичен
серумен скрининг на бременни жени за оценка на
риска за синдрома на Даун, дефекти на невралната тръба и коремната стена
6.1. Лабораторията трябва да използва наймалко два биохимични маркера (AFP и free
b-hCG например) за постигане на минимум
60 % откриваемост във втори триместър и
90 % в първи триместър при 5 % фалшиво
положителни резултати.
6.2. Лабораторията трябва да разполага
със специализирана компютърна програма за
пресмятане на риска от раждане на дете със
синдрома на Даун в първи, втори триместър и
интегриран от двата. Използваната програма
трябва да бъде лицензирана от международен
орган, оторизиран за целта.
6.3. Преди вземане на решение за изследване
лабораторията трябва да предлага на бременните
жени писмени материали (брошури, листовки),
които да съдържат основна информация за синдрома на Даун, дефектите на невралната тръба и
коремната стена, информация за предлаганото
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изследване (кога, как и къде може да се проведе), рисковете и недостатъците на използвания
скриниращ метод, какво да се очаква.
6.4. Лабораторията трябва да предлага
информация за насочващия лекар – кога се
извършва биохимичният скрининг за първи
и за втори триместър от бременността, каква
проба се изследва, критериите за качеството
на пробата, очакваната аналитична надеждност (чувствителност, специфичност), начина
на доставяне в лабораторията, информация за
времетраенето на изследването и начините за
получаване на резултатите – по куриер, факс,
поща, в електронен вид с парола.
7. Минимална задължителна апаратура за
лаборатория за биохимичeн серумен скрининг
на бременни жени за оценка на риска за синдрома на Даун, дефекти на невралната тръба и
коремната стена
7.1. Автоматична или полуавтоматична
система, базирана на флуориметрични, луминометрични или хемилуминисцентни имунометрични методи за определяне на AFP, F-b-HCG,
Eстриол, PAPP-А.
7.2. Лабораторна центрофуга до 5000 g с
летящ за обеми 2 – 10 мл.
7.3. Настолна лабораторна центрофуга до
14 000 g за обеми 0,2 – 2 мл.
7.4. Автоматични микропипети с променлив
обем, обхват от 100 до 1000 ml за всяко работно
място (минимум 2) и един резервен комплект.
7.5. Автоматични микропипети с фиксиран
обем от 10, 25 и 50 ml, за всяко работно място
(минимум 2) и един резервен комплект.
7.6. Бидестилатор – стъклен с минимален
капацитет 5 литра/час.
7.7. Хладилник, 4° C, с капацитет до 400 л
7.8. Хладилна камера, –20° С, с капацитет
до 400 л, вертикален, с чекмеджета.
7.9. Компютри: един за изчисляване на риска за раждане на дете със синдром на Даун
и два за регистрация на пациенти, материали
и резултати.
7.10. Лабораторията трябва да разполага
с локална компютърна мрежа и непрекъснат
достъп до интернет.
8. Обем на изследванията
Лаборатория, извършваща серумен биохимичен скрининг за синдром на Даун, дефекти
на невралната тръба и коремната стена, трябва
да изследва минимум 1000 проби за година.
9. Качествен контрол
Съгласно раздел ІV, буква „А“, т. 7.
Г. С п е ц и ф и ч н и и з и с к в а н и я з а п р о в е ж дане на масов неонатален скрининг за
фенилкетонурия (ФКУ) и други вродени
грешки на обмяната (ВГО)
1. Определение
Генетичните скринингови лаборатории са
биохимични лаборатории, които извършват
изследвания за неонатален скрининг на вродени
грешки на обмяната (ВГО) и други наследствени
заболявания.
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2. Човешки ресурси
2.1. В генетична скринингова лаборатория,
която извършва неонатален масов скрининг за
вроден хипотиреоидизъм или ФКУ, работят: 2
специалисти (химик, биолог, биохимик, фармацевт); 4 медицински лаборанти; технически
сътрудник – регистратор; санитар.
2.2. За генетична скринингова лаборатория,
която извършва неонатални скринингови изследвания за 20 вродени грешки на обмяната чрез
тандем-мас-спектрометрия до 70 000 новородени
годишно са необходими: 2 специалисти (химик,
биолог, биохимик, фармацевт); 4 медицински
лаборанти; технически сътрудник – регистратор; санитар.
3. Квалификация
3.1. Ръководител на биохимична генетична
неонатална скринингова лаборатория е лекар с
призната медицинска специалност по профила
на лабораторията.
3.2. Специалистът е лекар, фармацевт, биолог
или химик с магистърска образователно-квалификационна степен.
3.2.1. Медицинският лаборант трябва да
притежава бакалавърска степен „медицински
лаборант“.
3.3. Техническият секретар трябва да притежава средно образование и диплома или
сертификат за компютърна грамотност.
4. Работна и сервизна площ
4.1. Лабораторията трябва да разполага
минимум с 60 м2 работна площ.
4.2. Лабораторното пространство трябва да
има 5 основни физически разделени помещения:
4.2.1. Помещение за приемане, регистриране
и разпределяне на материалите за изследвания.
4.2.2. Две помещения, едното с химическа
камина за подготовка на пробите за MS/MS.
4.2.3. Помещение за извършване на скриниращи метаболитни анализи.
4.2.4. Помещение за документиране и разпечатване на резултати, архивиране и съхранение.
4.3. Лабораторията може да разкрива консултативен кабинет в допълнителни помещения,
към който задължително има:
4.3.1. Чакалня с достатъчно места за пациенти.
4.3.2. Тоалетна за пациенти.
5. Минимална, задължителна лабораторна
апаратура
5.1. Тандем мас-спектрометър (в случай 2 бр.
на изследване за 20 болести)
5.2. Автоматичен ридер за ЕЛИЗА
платки (спектрофотометър,
флуориметър)

1 бр.

5.3. Лабораторна центрофуга до 5000 g 1 бр.
с летящ ротор за обеми от 15 мл
5.4 Настолна центрофуга до 15 000 g 1 бр.
за обеми от 0,2 до 1,5 мл
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5.5. Автоматична везна до 0,003 g

1 бр.

5.6. Автоматични микропипети с променлив обем с обхват
от 0.5 до 1000 ml

4 бр.

5.7. Автоматични пипетори

4 бр.

5.8. Многоканална пипета

3 бр.

5.9. Термостатизираща водна баня до
100°С със стативи за обеми
до 10 мл

2 бр.

5.10. Дейонизатор за вода

1 бр.

5.11. Хладилник, 4° С, с капацитет до 2 бр.
400 л
5.12. Хладилна камера, –20° С, с капацитет до 400 л,
вертикален, с чекмеджета

3 бр.

5.13. Вортекс – за всяко работно място 3 бр.
(не по-малко от 3)
5.14. Камина за работа с токсични 1 бр.
химични вещества с 2 работни места
5.15. Персонални компютри с локална 3 бр.
компютърна мрежа
5.16. Непрекъснат достъп до интернет, 1 бр.
специализиран софтуер за служебен
регистър и програма за управление на
лабораторията (LIMS)
6. Качествен контрол
Лабораторията задължително участва в система за външна оценка на качеството.
6.1. Контролни материали се получават и
анализират ежемесечно и получените резултати
се изпращат на контролната лаборатория, която
ги оценява и връща с обратен резултат.
6.2. При установени отклонения лабораторията следва протоколите за ВКК и анализира
източника на грешка с цел неговото отстраняване, което се отразява в лабораторните журнали.
6.3. Протоколите с анализираните проби
се съхраняват като хартиен носител. В края
на годината контролната лаборатория издава
документ за оценка на качеството на извършваните анализи.
Д. Специфични изисквания за провеждане на молекулярно-генетични изследвания и съхранение на генетичен
материал в ДНК банка
1. Определение
Молекулярно-генетичната диагностика е
анализ на човешка ДНК, РНК и белтъци с
цел откриване на изменения, свързани с проявата на генетични заболявания или генетични
предразположения.
1.1. Лабораторията отговаря на всички критерии, залегнали в раздел ІV А.
1.2. Резултатите от молекулярно-генетичните
изследвания са „лични данни“ по смисъла на
Закона за защита на личните данни.

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

1.3. Молекулярно-генетичните лаборатории
в лечебни заведения могат да поддържат ДНК
банка.
2. Човешки ресурси
Съгласно раздел ІV, буква „А“, т. 2.
3. Квалификация
3.1. Ръководител на молекулярно-генетична
диагностична лаборатория е лекар с призната
медицинска специалност по профила на лабораторията.
3.2. Специалистът е лекар с призната специалност (клинична лаборатория или друга по
профила на лабораторията) или лекар, биолог,
химик, фармацевт.
3.3. Медицинският лаборант трябва да
притежава бакалавърска степен „медицински
лаборант“ или такава в областта на биологичните и химични науки.
3.4. Техническият секретар трябва да притежава средно образование и сертификат за
компютърна грамотност.
4. Работна площ
4.1. Работна площ от минимум 90 м2, разпределена в самостоятелно обособени помещения:
4.1.1. За приемане, регистриране и разпределяне на материалите.
4.1.2. За документиране, разпечатване на
резултати, архивиране и съхранение на документацията.
4.1.3. Работното лабораторно пространство
трябва да има 5 основни физически разделени
помещения: за изолирането на ДНК или РНК от
биологичен материал; за приготвяне на реактиви
и добив на дестилирана и дейонизирана вода;
за подготовка на пробите за амплификация;
за амплификация; за анализ на продуктите от
амплификацията.
4.2. Лабораторията може да разкрива манипулационна и към нея следните задължителни
помещения:
4.2.1. Чакалня с достатъчно седящи места.
4.2.2. Тоалетна за пациенти.
4.2.3. Помещение за вземане на кръв и
кожни биопсии.
4.3. Помещение за хладилниците, камерите
за дълбоко замразяване и съдовете за течен азот
(в случаите на ДНК банка) трябва да бъдат
следени ежедневно.
4.3.1. Записващи термометри са препоръчителни за механичните камери за дълбоко
замразяване и хладилници. Препоръчва се те
да бъдат свързани с алармена система, инсталирана на място, където може да се чува 24
часа в денонощието.
4.3.2. В лабораториите, използващи тeчeн
азот за съхранение на замразени клетки, нивото на течния азот трябва да бъде следено на
интервали с цел осигуряване на адекватното
му подаване през цялото време.
4.3.3. Температурата на околната среда и/
или температурата в инкубаторите, в които се
извършват отделните етапи на изследванията,
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трябва да бъдат следени ежедневно и да съответстват на температурните интервали, посочени
в работните инструкции.
5. Задължителен обем от дейности, които
трябва да извършва молекулярно-генетична
диагностична лаборатория
5.1. Изолиране на ДНК/РНК от биологичен
материал.
5.2. Амплификация на специфични генетични
локуси с полимеразно-верижна реакция.
5.3. Електрофоретично разделяне на нуклеинови киселини.
5.4. Рестрикционен анализ.
5.5. Основни видове хибридизационни методи
на нуклеинови киселини.
5.6. Анализ на полиморфизми.
5.7. Възможност за директно автоматично
секвениране или фрагментен анализ или експресионен анализ.
6. Минимална, задължителна лабораторна
апаратура за молекулярно-генетична лаборатория
6.1. Центрофуга с летящ ротор за обеми
от 50 мл до 5000 g/мин
6.2. Настолна високооборотна центрофуга с обеми от 0,2 до 2 мл до
14 000 g/мин
6.3. Термоблок за PCR епруветки, 0,2
и 0,5 мл
6.4. Термостат сух 37° – 70° С
6.5. Хладилник, 4° С, над 400 литра
6.6. Хладилна камера –20° С, над 200
литра
6.7. Ламинарен бокс, клас В
6.8. Апарат за амплифициране на ДНК
6.9. Електронна везна с точност до
третия знак
6.10. pH метър, до 2-ри знак
6.11. Вортекс
6.12. Токоизправител до 250 V
6.13. Апарат за хоризонтална агарозна
електрофореза
6.14. Магнитна бъркалка
6.15. Дестилатор или дейонизатор
6.16. Хладилна камера –70° С, над 400
литра (в случай на ДНК банка)
6.17. Автоматичен секвенатор минимум
4-капилярен
6.18. PCR в реално време
6.19. Спектрофотометър за измерване
на ДНК/белтък в обем 1 ml
6.20. Фотодокументационна система с
трансилуминатор
6.21. Компютри, принтери и връзка в
интернет

1 бр.
2 бр.

1 бр.
1 бр.
4 бр.
3 бр.
1 бр.
2 бр.
1 бр.
1
4
2
1

бр.
бр.
бр.
бр.

1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
4 бр.
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7. Аналитични принципи за извършване на
ДНК изследвания за медицински цели
7.1. Методите трябва да са разработени и
валидизирани в лабораторията. Използват се
комбинации от реактиви, които могат да бъдат
доставени от различни производители. Всяка
лаборатория определя специфичните характеристики за дадения генетичен анализ съобразно
изследваната популация от пациенти. Аналитичната и клинична валидизация на анализа
се извършва и документира от лабораторията.
7.2. Изследванията, използващи готови
търговски набори, са изцяло осигурени от
конкретния производител.
7.3. Всички търговски набори, използвани
за диагностични цели, трябва да съдържат
информация за чувствителност, специфичност
и надеждност на използвания анализ за конкретната диагностика и СЕ марка.
8. Подходи за молекулярно-генетични анализи
за диагностични цели
8.1. Директният ДНК анализ за диагностични
цели при заболявания с висока алелна хетерогенност трябва да позволява откриването на
не по-малко от 80 % на молекулните дефекти,
свързани с конкретното заболяване.
8.1.1. Известните молекулни дефекти са
тези, за които има данни в HUGO MUTATION
DATABASE. Всички методи, използвани за
търсене на известни мутации, трябва да позволяват категоричното доказване на конкретен
молекулен дефект. За това е необходимо използването на съответните референтни контроли
(специфични мутации в хомо- и хетерозиготно
състояние и нормална контрола).
8.1.2. Новооткритите секвенционни варианти, за които няма данни в HUGO MUTATION
DATABASE, се приемат за молекулни дефекти,
имащи отношение към определена патология,
ако: е доказана косегрегацията с изследваното заболяване в семейството; мутацията не е
открита в изследвана контролна група лица,
доказано здрави по отношение на изследваната
патология (Броят на лицата в контролната група
зависи от честотата на заболяването. Например
за заболявания с честота 1:10 000 се изследват
минимум 100 здрави индивида.); мутацията е
доказана в два независими амплификационни
продукта; доказана е връзката є с патологията
чрез експресионен анализ; променят еволюционно консервативна аминокиселина.
8.2. Индиректен подход е този, при който
в изследваното семейство се проследява косегрегацията на заболяването с полиморфни
маркери от болестния локус.
9. Общи аналитични изисквания към диагностичните ДНК методи
9.1. За диагностични цели могат да се използват следните биологични материали:
9.1.1. Кръвни проби с обем не по-малък от 2
милилитра в епруветки с EDTA антикоагулант.
Кръвните проби могат да бъдат съхранявани
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и транспортирани не повече от 48 часа при
температура 4° – 8° С. Съсирени кръвни проби
не подлежат на анализ.
9.1.2. Амниотична течност – минимум 5
милилитра. Амниотичната течност може да
бъде съхранявана и транспортирана не повече
от 48 часа при температура 4° – 8° C. Амниотична течност с примес на кръв не подлежи
на ДНК анализ.
9.1.3. Култивирани клетки – минимум 1×106
клетки. Те трябва да бъдат съхранявани и транспортирани в стерилна среда, при температура
4° – 8° C за не повече от 48 часа.
9.1.4. Некултивирани клетки (букална лигавица, цервикални, уретрални и др.) се взимат
и транспортират съгласно указанията на конкретната лаборатория.
9.1.5. Тъканен материал – минимум 5 милиграма. Хорионните въси трябва да бъдат
предварително очистени от децидуа. Те трябва
да бъдат съхранявани и транспортирани в
стерилна среда или физиологичен разтвор при
температура 4° – 8° C за не повече от 48 часа.
Фиксирани тъкани са приложими за анализ
само в определени случаи, посочени от конкретната лаборатория.
9.1.6. Кръв, накапана върху специална филтърна бланка (от масовия неонатален скрининг).
9.2. Изолирането на ДНК/РНК от биологичен материал трябва да бъде извършвано със
стандартизирани методики на базата на публикуваните в литературата данни или следвайки
инструкциите на производителя при използването на готови набори.
9.3. Количеството на ДНК/РНК трябва да
бъде измерено спектрофотометрично. Изолираната ДНК трябва да бъде съхранявана на -20° С
(за ДНК банка при -70° С) под 96 % етилов
алкохол или разтворена в специален буфер.
Работните количества трябва да бъдат съхранявани на температури не по-високи от 4° C.
10. Изисквания към контролните материали
10.1. Подбор и приготвяне на контроли. В
рамките на едно изследване основно се използват: (А) отрицателни контроли, (Б) положителни
контроли, (В) контроли за диагностични маркери, (Г) контроли за определяне на молекулния
размер на изследваните проби.
10.2. Точната нуклеотидна последователност
на използваните ДНК сонди или зародиши
(праймери) трябва да бъде документирана по
изискванията на геномнитe бази данни или
публикации в специализираната литература.
Синтетичните олигонуклеотиди трябва да бъдат
съпроводени с пълна техническа информация
от страна на производителя.
11. Полимеразно-верижна реакция (PCR)
11.1. Препоръчително е използването на
физични и/или биохимични бариери за предотвратяване на ДНК контаминация. Преамплифкационните процедури трябва да бъдат
извършвани в помещение за подготовка на
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пробите за амплификация, където не се разрешава внасянето на амплификационни продукти.
Предимство е физическо разделяне и ограничен поток на трафика, както и използване на
ламинарен бокс.
11.2.При амплификация на ДНК/РНК се
използват консумативи за еднократна употреба.
11.3.Като амплификационна матрица може
да се използва ДНК или РНК /кДНК (от всеки
тип ядрени клетки). При използване на РНК е
необходимо включване на подходящи контроли
за обратната транскрипция.
11.4.Подготовката на проби за амплификация, амплификацията и анализът на амплификационните продукти трябва да се извършват
в отделни помещения.
11.5.Методи, които използват ре-амплификация, предразполагат към грешки, свързани с
PCR-контаминация. Прибавянето на матрицата
за втората амплификация да бъде разделено
физически от преамплификационното работно
място.
11.6.Изисква се да се използват индивидуални
пипети на всяко работно място.
11.7. Всяка нова партида сонди (праймери)
трябва да бъде проверена върху референтен
материал за потвърждаване на специфичността
и количеството на продукта.
11.8. Контрола за реактивите (без нуклеинови
киселини) трябва да бъде включена във всяко
изследване, използващо полимеразно-верижна
реакция. Друга отрицателна контрола може да
включва отворена епруветка на работното място.
11.9. Лабораторията трябва да има критерии
за приемане или отхвърляне на специфичността
на амплификацията.
11.10. В случай, че амплификационният
продукт е краен резултат от анализа, е необходимо използване на подходящи положителни
и отрицателни контроли за установяване на
евентуална неуспешна амплификация във всяка
амплификационна смес.
11.11. Условията за амплификация (напр.
типът полимераза, концентрация на полимеразата, концентрация на нуклеозидтрифосфатите,
концентрация на терминаторите) трябва да
бъдат съобразени с вида на матрицата (напр.
дължина на секвенцията, GC-съдържание).
12. Електрофоретично разделяне на ДНК/
РНК върху агарозни и полиакриламидни гелове
носители
12.1. Условията за разделяне трябва да бъдат предварително установени и потвърдени
експериментално в лабораторията.
12.2. Концентрацията на използваните носители трябва да осигурява максимална разделителна способност за определяне на съответния
вид проби.
12.3. Визуализацията на пробите може да
бъде извършвана по различни начини и трябва
да бъде фотодокументирана.
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12.4. За всяка анализирана серия трябва да
бъдат използвани молекулни свидетели или
подходящи контроли за определяне на размера
на пробите.
13. Рестрикционен анализ
13.1. Използването на специфични рестриктази за директен или индиректен ДНК анализ
трябва да бъде основано на литературни данни
или преки доказателства, гарантиращи правилната интерпретация на резултатите.
13.2. Задължително е използването на стандартизирани контроли във всяка изследвана
серия, позволяващи отчитането на всички
алелни варианти на локуса.
13.3. Задължително е използването на молекулен свидетел, съдържащ фрагменти, кореспондиращи максимално близко на очакваните
алелни варианти.
14. Хибридизация с алелспецифични олигонуклеотиди (Southern хибридизация)
14.1. Рестрикционният анализ на изолирана
ДНК трябва да бъде извършен съгласно възприетите лабораторни протоколи.
14.2. Качеството на рестрикционната реакция трябва да бъде удостоверено чрез проверка
върху агарозен гел с използването на молекулни
стандарти.
14.3. Преди подготовката на мембраната за
пренос гелът трябва да бъде фотодокументиран.
14.4. Преносът върху мембрана трябва да
бъде извършен съгласно възприети протоколи.
14.5. Хибридизацията трябва да се извършва
съгласно възприети лабораторни протоколи.
14.6. При хибридизация трябва да се използват възприети за съответния анализ контроли.
14.7. Резултатите трябва да бъдат фотодокументирани и съхранявани в протоколи,
придружаващи всяка анализирана серия.
15. Анализ на микросателити, минисателити
и еднонуклеотидни замени
15.1. За изследване на ДНК фрагменти,
съдържащи мини, микросателити и еднонуклеотидни замени, трябва да бъдат установени
подходящи електрофоретични условия (напр.
температура, сила на тока, продължителност
на електрофорезата, буфер), позволяващи разграничаването на всички, различаващи се по
дължина, алелни форми в изследвания локус.
Условията трябва да бъдат протоколирани за
всяка електрофореза.
15.2. Задължително е използването на контроли във всяка изследвана серия, позволяващи
отчитането на наблюдаваните алелни варианти
в локуса, а при многоалелните локуси (микро- и минисателити), използвани за идентификационни цели – използването на алелни
свидетели, съдържащи всички чести алели в
изследвания локус.
15.3. За целите за идентификация на индивида установените алели на високополиморф
ните (многоалелни) ДНК локуси трябва да се
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описват според общоприетата международна
номенклатура, за да могат резултатите, получени
в различни лаборатории, да бъдат съпоставими.
15.4. Отчитането и определянето на алелите
трябва да бъде извършвано от двама специалисти, независимо, невключващи началника
на лабораторията.
15.5. При количествено определяне на доза
на даден алел трябва да се използват контроли,
приготвени в същата аналитична серия. Освен
визуалното интерпретиране на резултатите
трябва да бъде извършено и денситометрично
определяне със специализирана за този вид
изследване компютърна програма.
15.6. Статистическата интерпретация на
случаите на неизключване при определяне на
спорен родителски произход трябва да отразява
последните международни изисквания (популационни данни за съответната етническа група от
българската популация, отчитане на майчиния
генотип при определени алелни комбинации,
използването на специфични формули при отсъствие на един от родителите от анализа и др.).
16. Директно автоматично секвениране на
ДНК
16.1. Матрицата за секвениране трябва да
се характеризира със съответна специфичност
(напр. локусна или алелна специфичност), количество и качество. Методът за подготовка на
матрицата трябва да осигурява секвенционна
матрица с достатъчна дължина, която не съдържа инхибитори на секвенционните реакции
и замърсявания и не трябва да оказва влияние
върху точността на секвенцията (напр. мутации,
възникнали при клониране, преференциална
амплификация).
16.2. Диагностичният анализ на секвенциите
трябва да се основава на данни от двете комплементарни вериги на ДНК. При наличие на
секвенционна вариация анализът се потвърждава чрез повторно секвениране на новогенериран
амплификационен продукт.
16.3. При установяване на алел, за който
няма информация в геномната база данни, той
трябва да се потвърди с повторно секвениране
на новогенерирана матрица.
16.4. Всяка анализирана секвенция трябва
да бъде сравнена с нормална контролна ДНК
или с нуклеотидните последователности, регистрирани в най-актуалните версии на геномните
бази данни.
16.5. Трябва да се избягва интерпретирането
на резултати от секвенционни реакции, съдържащи „стопове“, компресии или други артефакти.
16.6. При използване на автоматични секвенатори флуоресцентно белязаните нуклеотиди
или зародиши трябва да бъдат съобразени с
параметрите на апарата.
16.7. Всички секвенции трябва да бъдат
съхранявани върху електронен носител не помалко от 2 години.
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16.8. Установени със секвениране молекулни
дефекти, имащи отношение към заболяването,
трябва да бъдат документирани с отпечатен
резултат и приложени към досието на пациента.
16.9. Отбелязването на установените молекулни варианти трябва да бъде извършвано
съгласно препоръките на HUGO.
16.10. Секвенциите трябва да бъдат анализирани от двама квалифицирани специалисти
независимо, като единият от тях не включва
началника на лабораторията.
17. Специфични изисквания за съхранение на
генетичен материал в ДНК банка
17.1. Определение:
В ДНК банката се съхранява ДНК, изолирана от биологичен материал, и информация за
здравословното състояние и начина на живот на
индивиди с цел извършване на бъдещи генетични
изследвания за определяне на генетичен риск
и генетична предразположеност за заболявания
на донорите на ДНК и/или техните потомци и
извършване на бъдещи диагностични и научни
геномни и фармакогеномни проучвания.
17.2. Статут на ДНК банката.
17.2.1. ДНК банка се разкрива към лаборатория в лечебно заведение, извършваща
молекулярно-генетична диагностика
17.2.2. ДНК банката отговаря на общите
изисквания, посочени в раздел ІV А
17.3. Помещение и минимално оборудване
17.3.1. ДНК банката разполага със самостоятелно помещение от минимум 20 м2
17.3.2. Хладилна камера -20° С, над 400
литра – 2 бр.
17.3.3.Хладилна камера -80° С, над 400 литра – 2 бр.
17.4. Условия за вземане на биологичен
материал:
17.4.1. Предоставяне на дарителите на подробна писмена информация, която съдържа:
17.4.1.1. Цели за изграждането на ДНК
банката
17.4.1.2. Близки и далечни ползи за донора
на ДНК
17.4.1.3. Специален протокол, по който ще
се съберат данните за здравословното състояние
и начина на живот на донора.
17.4.1.4. Принципа, на който се изгражда
ДНК банката
17.4.1.5. Механизмите, които гарантират
дългосрочно съхраняване на ДНК.
17.4.1.6. Евентуалните рискове, които поема
донорът.
17.4.1.7. Права на донора.
17.4.1.8. Законови гаранции за запазване
правата на донора.
17.4.1.9. Механизмите, чрез които се гарантира анонимност на информацията.
17.4.2. Вземане на биологичен материал за
ДНК банка става по определен протокол след
писмено информирано съгласие, което съдържа
цялата информация в т. 17.1.
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17.5. Съхраняване на ДНК
17.5.1. Биологичният материал и изолираната
ДНК се съхраняват при следните условия:
17.5.1.1. На порции с измерена концентрация на ДНК.
17.5.1.2. Порциите са надписани с един и
същ идентификационнен номер, изграден от 9
буквено-цифров код.
17.5.1.3. В два хладилника при -70° С с независимо електрозахранване.
17.5.1.4. Биологичен материал от скрининговите програми може да се използва
анонимизиран (с идентификационен номер)
за ДНК банка, в съответствие с действащите
нормативни актове.
17.5.1.5. Ако изрично е записано в информираното съгласие, биологичен материал и
ДНК, постъпили в лабораторията с цел диагностика, могат да се използват за ДНК банка
анонимизирани (с идентификационен номер)
без допълнително съгласие на пациента и при
изчерпване на моментните диагностични възможности на лабораторията.
17.6. Изразяване на информирано съгласие от
донора на ДНК за изграждане на ДНК банка.
17.6.1. За всеки донор се събират данни за
здравословното състояние и начина на живот
в стандартизиран протокол – интервю, одобрен
от етична комисия. Въпросите в интервюто се
определят от целите на геномния проект, за
който се изгражда ДНК банката.
17.6.2. Индивидуалният унифициран протокол
се съхранява в писмен вид и на електронен
носител, кодиран с идентификационния номер.
17.6.3. На отделен документ (файл) се съхраняват идентифициращите пациента данни
(ЕГН, лични имена, място и дата на раждане
и телефон) и идентификационен номер.
17.6.4. Биологичният материал, документът с идентифициращите пациента данни и
унифицираният протокол носят един и същ
идентификационен 9-значен буквено-цифров
номер (инициали и рождена дата на донора).
17.7. Предоставяне на ДНК
17.7.1. Порции от ДНК могат да се предоставят на други лаборатории само в анонимизиран вид.
17.7.2. Лабораторията е длъжна да информира
донора, в случай че той желае и в случай че
се получат резултати, имащи отношение към
здравословното му състояние.
18. Качествен контрол
18.1. Лабораторията, изпълняваща молекулярно-генетични анализи, участва поне в една
система за ВОК в зависимост от спецификата
и приоритетите на извършваните изследвания.
18.2. Видовете генетични тестове, предлагани
за оценка на качество, както и изискванията са
представени от The European Molecular Genetics
Quality Network.
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18.3. Биологичните проби се изпращат според установените от системите за ВОК схеми
и периоди.
18.4. Анализите на контролните материали
се извършват съгласно изискванията по ISO
15189 (GLP and competence).
18.5. Документацията от качествения контрол
се съхранява върху електронен и хартиен носител и включва всички етапи на изследването.
18.6. Резултатите се отнасят до анализиране
на генетичните варианти и интерпретация на
резултата, касаещ клиничната диагноза.
18.7. Контролната лаборатория издава протокол, оценяващ правилното техническо изпълнение на анализите и правилната интерпретация
на резултатите.
18.8. При пропуски в аналитичните процедури
лабораторията трябва да вземе мерки съгласно
установените принципи за ВКК и да го отрази
в писмен вид.
Раздел V
Права на пациентите и служителите
1. Пациентите имат следните права:
1.1. Предприемането на генетично изследване е доброволно и се осъществява само при
съгласие от страна на пациента или негов
законен представител и след разрешение на комисията по медицинска етика към съответното
лечебно заведение, като се спазват условия за
информираност, конфиденциалност, ограничен
достъп до резултатите. За целта се подписва
информирано съгласие, съответстващо на провежданото изследване.
1.2. Пациентът/консултиращият се може да
поиска по всяко време информация за хода на
изследването.
1.3. Пациентът/консултиращият се може да
поиска по всяко време спиране на изследването.
1.4. Да бъдат информирани за значението
и диагностичната стойност на изследването.
1.5. Да бъдат информирани за други необходими за уточняване на диагнозата изследвания.
1.6. Да преценят дали да бъдат уведомени
техни роднини при възможност за носителство
на мутация.
1.7. Да им бъде предложена и осигурена
генетична консултация.
1.8. Резултатите от изследванията са лични
данни на пациентите. Служителите на лабораторията трябва да гарантират опазването им.
Ако данните от изследванията се нанасят в
компютър, той не трябва да е в мрежа, или да
са защитени с код, известен само на работещия
с компютъра служител.
1.9. Въпросът за правото на детето да знае
или не за медицинския проблем се урежда
законово.
1.10. Пациентът има право да получи резултата от изследването от МГК лично.
1.11. Права на донора на ДНК:
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1.11.1. Чрез писмена молба до началника на
лабораторията донорът на ДНК има право по
всяко време да изтегли порция от съхраняваната
ДНК, за да бъде изпратена в друга лаборатория
за целите на диагностиката.
1.11.2. Ако не е анонимизирана ДНК, чрез
писмена молба до началника на лабораторията
донорът на ДНК има право по всяко време да
пожелае ДНК пробите му да бъдат унищожени
заедно с всички данни за него в регистъра.
1.11.3. Донорът има право да знае резултатите от провежданите научни изследвания върху
неговата ДНК, в случай че те дават полезна
информация за здравословното му състояние.
2. Права на служителите
2.1. Служителят има право:
2.1.1. На информация за естеството на работа, рисковете, свързани с нея, и на обучение,
свързано с работата му.
2.1.2. На безопасност при извършване на
професионалната си дейност и всички останали
изисквания на действащото трудово законодателство.
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НАРЕДБА № 37
от 20 август 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Неврохирургия“
Чл. 1. С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Неврохирургия“ съгласно
приложението.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите на
управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани
от лечебните заведения, не могат да съдържат
разпоредби, които определят по-ниско качество
на осъществяваната дейност по неврохирургия
от установеното с изискванията на тази наредба.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този стандарт „неврохирург“ е лекар с призната специалност по
неврохирургия.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Наредба № 20 от 2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична
хирургия и лицево-челюстна хирургия (ДВ, бр.
53 от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. Думите „Заключителни разпоредби“ се
заменят с „Преходни и заключителни разпоредби“ и в тях се създават § 4 и § 5:
„§ 4. Показателите по т. 6 „Използваемост
и оперативна активност“ по т. II на раздел I от
приложението към член единствен се прилагат
от 1 януари 2011 г.
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§ 5. Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с изискването за наличие в
основните помещения на хирургичната клиника/
отделение на инсталации за въздухообмен и
овлажняване на въздуха по предл. 6 на т. 2.2.1.3
на т. III на раздел I от приложението към член
единствен в срок до 1 януари 2015 г.“
2. В раздел I „Общи изисквания за медицинските специалности по хирургия, неврохирургия,
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна
хирургия“ на приложението към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
а) В т. II „Нива на компетентност“:
аа) Точка 3.1.2 се изменя:
„3.1.2. В структура по хирургия от първо
ниво на компетентност работят най-малко
трима лекари, от които двама с придобита
медицинска специалност по хирургия.“
аб) Точка 3.1.3 се изменя:
„3.1.3. В структура по хирургия от първо ниво
на компетентност се извършват най-малко 300
операции годишно.“
ав) Точка 4.1.2 се изменя:
„4.1.2. В структура по хирургия от второ
ниво на компетентност работят най-малко
седем лекари, от които четирима с придобита медицинска специалност по хирургия. За
осъществяване на диагностичните дейности
лечебното заведение, в което има структура
по хирургия от второ ниво на компетентност,
трябва да разполага с един лекар с придобита
квалификация за извършване на ехография,
както и един лекар с придобита квалификация
за извършване на горна и долна ендоскопия.“
аг) Точка 4.1.3 се изменя:
„4.1.3. В структура по хирургия от второ ниво
на компетентност се извършват най-малко 700
операции годишно.“
ад) Точка 5.1.2 се изменя:
„5.1.2. В структура по хирургия от трето
ниво на компетентност работят най-малко
четиринадесет лекари, от които седем с придобита медицинска специалност по хирургия.
За осъществяване на диагностичните дейности
лечебното заведение, в което има структура по
хирургия от трето ниво на компетентност, трябва
да разполага с четирима лекари с придобита
квалификация за извършване на ехография, както и петима лекари с придобита квалификация
за извършване на горна и долна ендоскопия.“
ае) Точка 5.1.3 се изменя:
„5.1.3. В структура по хирургия от трето ниво
на компетентност се извършват най-малко 1000
операции годишно, от които поне 50 % с голям
и много голям обем и сложност.“
аж) Създава се т. 6:
„6. Използваемост и оперативна активност.
6.1. Структурата по хирургия от първо ниво
на компетентност трябва да отговаря на следните показатели:
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– за използваемост – не по-малко от 75 %
годишно;
– за оперативна активност – не по-малко
от 70 % годишно;
6.2. Структурата по хирургия от второ ниво
на компетентност трябва да отговаря на следните показатели:
– за използваемост – не по-малко от 80 %
годишно;
– за оперативна активност – не по-малко
от 75 % годишно;
6.3. Структурата по хирургия от трето ниво
на компетентност трябва да отговаря на следните показатели:
– за използваемост – не по-малко от 85 %
годишно;
– за оперативна активност – не по-малко
от 80 % годишно.“
б) В т. 2.2.1.1 на т. III „Структури, в които
се осъществява хирургична дейност. Ресурси“
думите „около 7 %“ се заменят с „около 5 %“.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, Регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 5. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към чл. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕВРОХИРУРГИЯ“
Раздел I
Обхват, предмет и дефиниция
1. Настоящият стандарт се прилага за всички
лечебни заведения, които осъществяват дейности по неврохирургия.
2. Лечебните заведения, които извършват дейности по неврохирургия, прилагат Наредба № 20
от 2010 г. за утвърждаване на общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна и
естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия
(ДВ, бр. 53 от 2010 г.), издадена от министъра
на здравеопазването, доколкото друго не е
предвидено в настоящия стандарт.
3. Неврохирургията включва хирургично
лечение на заболяванията на главния и гръбначния мозък и на периферните нерви.
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Неврохирургията обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за
адекватна диагностика и лечение на хирургичните болести на централната и периферната
нервна система.
Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на черепа, главния
и малкия мозък, гръбначния стълб и гръбначния мозък, нервните плексуси и периферните
нерви. Неврохирургията изисква задълбочени
познания по анатомия, физиология, патофизиология, клинична патология, образна диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно
оценяване, постоперативни грижи, интензивни
грижи, травма, онкология и неврология.
4. В неврохирургията се обособяват следните
отделни специфични профили, по които се провежда допълнително обучение и специализация:
4.1. детска неврохирургия;
4.2. онконеврохирургия;
4.3. спинална неврохирургия;
4.4. съдова неврохирургия;
4.5. фукционална и стереотаксична неврохирургия;
4.6. невротравматология;
4.7. ендоскопска неврохирургия (невроендоскопия);
4.8. ендоваскуларна неврохирургия (интервенционална неврорентгенология, неврология).
5. Неврохирургично лечение се извършва във:
5.1. неврохирургичен кабинет в лечебно
заведение за специализирана извънболнична
помощ;
5.2. клиника или отделение по неврохирургия от второ и трето ниво на компетентност
в лечебно заведение за болнична помощ за
активно лечение.
Раздел II
Специфични изисквания към структурите, в
които се извършва неврохирургично лечение
1. Клиниката по неврохирургия (НХК) и
отделението по неврохирургия (НХО) имат
не по-малко от 10 болнични легла. Оптималният брой легла в една болнична стая е от 2
до 3. Най-малко 7 % от стаите в клиниката
или отделението са с едно легло. Допуска се
разполагането на повече легла в една стая, но
при налична възможност за пълна изолация
между тях (формиране на боксове). Клиниката/
отделението по неврохирургия трябва да бъде в
структурата на многопрофилна или специализирана болница за активно лечение.
2. Клиниката/отделението по неврохирургия
може да има самостоятелна структура за интензивно лечение или да ползва отделението за
анестезия и интензивно лечение на лечебното
заведение за болнично лечение.
2.1. Броят на леглата в самостоятелната
структура за интензивно лечение е 10 % от общия брой на леглата в клиника или отделение
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по неврохирургия трето ниво на компетентност,
а за клиника или отделение по неврохирургия
второ ниво на компетентност – не повече от 6 %.
2.2. Организацията и оборудването на тази
структура се извършва при спазване на Наредба
№ 10 от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.).
2.3. За детски неврохирургични отделения и
клиники към структурата за интензивно лечение трябва да се предвиди изолатор и кувьози
(3 – 5 % от леглата).
3. Всяка НХК/НХО трябва да разполага
със следните помещения: превързочни стаи за
асептични и за септични превръзки, манипулационна, сестринска работна стая, лекарски
кабинети, кабинет на старшата сестра, съблекалня, кухненски офис, стая за подготовка на
болните за операция или изследване, клизмено
помещение с тоалетна, санитарни помещения за
персонала, помещение за дезинфекция, складове
(вкл. за следоперативно отделение), коридори.
За децата трябва да се предвиди помещение за
занималня (едно на 30 легла), а при повече от
20 легла трябва да се предвиди стая – изолатор.
4. Препоръчително е храненето да се организира индивидуално по болничните стаи, а
не в обща столова.
5. Задължително трябва да бъдат осигурени:
а) мивки с течаща студена и топла (до 80°)
вода във всички помещения на НХО/НХК (с
изключение на коридори, складове, съблекалня);
б) централно и локално осветление в болничните стаи, манипулационна, превързочни,
лекарски кабинети с осветляемост минимално
80 Вт;
в) аварийно осветление за отделение за
интензивно лечение (съгласно нормативните
изисквания);
г) резервен енергоизточник (локален, общоболничен);
д) бактерицидни лампи: стационарни в
манипулационни, превързочни стаи, клизмено
помещение и стационарни или подвижни – за
болничните стаи, вкл. в отделението за интензивно лечение;
е) инсталации за въздухообмен и овлажняване
на въздуха (при норма на относителна влажност 50 – 60 %, в отделения и стаи за болни с
изгаряния – до 35 – 40 %); препоръчително е
наличието на климатична инсталация в след
оперативно отделение;
ж) централно отопление, като е препоръчително оформянето на самостоятелен кръг
за отопление на следоперативно интензивно
отделение, на звена за детска неврохирургия;
з) излазни точки на инсталации за О2, за
сгъстен въздух и за аспирация при норматив:
за 100 % от леглата в стаи на отделението за
интензивно лечение; за 8 % от леглата в отделения/клиники по неврохирургия.
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6. Клиниката/отделението по неврохирургия
разполага задължително със:
а) вътрешнокомуникативни връзки (телефони, пейджъри и др.) между кабинети, манипулационна, превързочни, операционен блок,
отделение за интензивно лечение, централно
отделение за интензивно лечение на болницата,
приемен кабинет, приемен спешен кабинет;
б) инсталация за повикване в болничните
стаи (светлинно-информационна, светлинноблокираща, звукова, комбинирана);
в) при постоянно извършване на спешна
помощ се препоръчва наличието на система
за бързо и едновременно повикване на необходимия екип.
7. Чрез сигнализиращите системи и постоянното наблюдение от сестринския персонал
трябва да се осигури бърз контакт на лекар
и хоспитализиран пациент при възникнали
спешни състояния.
8. Задължително е всяка болнична стая да
разполага със самостоятелен санитарен възел.
9. Еднодневна неврохирургия трябва да
се изпълнява в обособени неврохирургични
отделения или звена към болници или в диагностично-консултативни центрове (ДКЦ) или
медицински центрове (МЦ), включващи операционна зала и инструментариум за еднодневни
операции, стаи с легла за неколкочасов престой
и наблюдение на пациентите след анестезия и
неврохирургична намеса, стая за персонала,
склад, сервизни помещения. Звеното за еднодневна хирургия ползват неврохирургичен
и анестезиологичен персонал от основните
неврохирургични отделения/клиники.
10. Операционна зона (зали, блок).
10.1. Място за провеждане на операции.
Неврохирургическите намеси се изпълняват
в обособени територии на лечебните заведения:
а) към кабинети за извънболнична хирургична помощ (амбулаторна операционна или
превързочна);
б) обособена операционна зала за амбулаторна и еднодневна неврохирургична дейност;
в) операционна зона (операционна зала или
зали, операционен блок).
10.2. Териториално, мястото, където се
извършва неврохирургична намеса, трябва
да позволява безпроблемно транспортиране
от подготвителна стая/зала към операционна
зала, от последната – към стая/зала за възстановяване от анестезия, към клинично звено за
интензивно лечение или към болнична стая в
неврохирургичен стационар.
10.3. Мястото за извършване на неврохирургичната намеса трябва да разполага с оборудване, с неврохирургичен инструментариум,
консумативи, пространствени, комуникационни
и санитарно-хигиенни условия за безпроблемно
извършване на операция с необходимия обем
и сложност.
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10.4. Операционната зала трябва да е в изо
лирана, но удобна за комуникация територия
на болницата. При наличие на повече от едно
отделение/клиника с хирургичен предмет на
работа се препоръчва формирането на операционен блок, концентриращ персонал и дейности
с еднопосочни изисквания.
10.5. Всяко НХО/НХК разполага най-малко
с две операционни зали – за асептични и за
септични операции.
10.6. Операционната зона или блок включва:
10.6.1. Операционни зали. Препоръчително
е всяка зала да има два входа/изхода, водещи
към помещение за предоперативна подготовка на болния и помещение за подготовка на
неврохирургичния екип;
10.6.2. Помещение за подготовка на неврохирургичния екип, оборудвано с 2 – 3 мивки с
течаща студена и топла (до 80°) вода с кранове, задвижвани с лакът, крак или фотоклетка;
шапки и маски, огледало;
10.6.3. Помещение за предоперативна подготовка на болния с излази на инсталации за
кислород, за сгъстен въздух и за аспирация;
мобилна лежаща количка; консумативи за
подготовка на болни (сонди, катетри, венозни
канюли, тръби за интубация и др.);
10.6.4. Помещение за следоперативно събуждане, оборудвано с мобилни болнични легла,
монитори за контрол на жизнените функции,
излази на инсталации за кислород, сгъстен
въздух и аспирация;
10.6.5. Помощни помещения: съблекални за
мъже и жени, стая за почивка на операционния
персонал, канцелария за писане на оперативни протоколи и други документи, складове:
за инструменти, консумативи, дезинфектанти,
операционно бельо, мръсно операционно бельо
и др., коридори, стая за миене на неврохирургични инструменти и съдове; помещения за
стерилизация и за преносима апаратура.
10.7. Специфични изисквания към операционните зали за извършване на операции по
профилирани неврохирургични дейности:
10.7.1. Препоръчително е в операционните
зали за извършване на операции върху кръвоносните съдове да има териториална възможност
за поставяне на ангиограф.
10.7.2. В специализирани неврохирургични
клиники за детска неврохирургия трябва да
се предвидят операционни зали за операции
на новородени и кърмачета, оборудвани със
самостоятелно затоплящо устройство и оперативен микроскоп.
10.7.3. Непосредствено до операционните
зали трябва да се осигури подходящо помещение
и машина за прожектиране на ангиографски
филми.
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10.8. В операционната зона трябва да бъде
разгъната система за вътрешни и външни
комуникации – както между операционните
зали, така и с външни звена за диагностика,
консултации, снабдяване и пр.
10.9. Операционният блок ползва централна
стерилизация, но разполага и с допълнителен
стерилизатор за малки обеми.
10.10. Достъпът до операционния блок е
ограничен. Право да влизат в него имат: постоянно работещият персонал; членовете на
неврохирургичния и анестезиологичния екип;
повикани консултанти; пациенти за операция.
10.11. Потокът на движение на персонала
се регулира. Препоръчително е:
а) напускайки операционния блок, персоналът, работещ там, да бъде принуден да мине
отново през съблекалнята за подмяна на операционните дрехи и обувки (калцуни);
б) посоката на движение на болния да
бъде: през санитарно-пропускателен вход към
операционната зала или към помещение за
предоперативна подготовка след завършване
на подготовката и интубация болният се въвежда в операционната зала; след завършване
на операцията се извежда в зала (стая) за
събуждане в рамките на операционния блок
или към отделението за интензивно лечение.
11. Клиниките/отделенията по неврохирургия, в които се извършва обучение, трябва да
разполагат с лекционни и семинарни зали,
библиотека и база данни, е-mail, интернет.
Раздел III
Нива на компетентност на клиниките и отделенията по неврохирургия в лечебните заведения
за болнична помощ
1. Дейностите по неврохирургия се извършват в структури (клиника или отделение) по
неврохирургия от второ или трето ниво на
компетентност в болниците за активно лечение.
2. Клиниката или отделението по неврохирургия от второ ниво на компетентност извършва
хирургично лечение на травми (главен мозък,
гръбначен мозък) и спешна неврохирургия.
3. Минимален обем дейност на клиника или
отделение по неврохирургия от второ ниво на
компетентност – 160 операции годишно.
4. Клиниката или отделението по неврохирургия от трето ниво на компетентност извършва
хирургично лечение на всички заболявания
на централната и периферна нервна система,
с комплицирано протичане и при които се
предполагат високоспециализирани дейности.
5. Минимален обем дейност на клиника или
отделение по неврохирургия от трето ниво на
компетентност – 450 операции годишно.
6. Една операционна зала се разкрива в разчет
за 200 големи операции и за 200 – 300 средно
сложни неврохирургични намеси годишно. Извършването на ендоскопски операции изисква
отделна, напълно оборудвана операционна зала.
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7. Създаването на профилирана НХК/НХО
се базира на разчет 10 легла за 100 големи
профилирани операции на година.
8. Помещение за външни прегледи на неврохирургично болни се разкрива с разчет 1 стая
за 500 посещения годишно за следболнично
наблюдение и контрол.
9. Клиниката/отделението по неврохирургия от второ ниво на компетентност трябва
да разполага с определен брой легла в общоболничното специализирано отделение за
интензивно лечение.
10. Създаването на профилирани неврохирургични клиники е препоръчително на трето
ниво на компетентност.
11. Клиниката/отделението по неврохирургия
от трето ниво на компетентност, включително
профилирана, трябва да има осигурена възможност за интензивно лечение на пациенти в
профилирана клиника/отделение за интензивно
лечение или в общоболнична такава при разчет
2 интензивни легла на 200 големи оперативни
интервенции за година.
12. Лечебните заведения, в които има разкрита клиника или отделение по неврохирургия
от второ ниво на компетентност, трябва да
разполагат със:
12.1. клинична лаборатория от второ ниво
на компетентност;
12.2. микробиологична лаборатория (може
и по договор с друго лечебно заведение на
територията на същото населено място);
12.3. структура по клинична патология (може
и по договор с друго лечебно заведение на
територията на същото населено място);
12.4. рентгенов апарат за скопия и графия;
апаратура за компютърна аксиална томография
или магнитно резонансна томография (може
и по договор с друго лечебно заведение на
територията на населеното място);
13. Клиниката или отделението по неврохирургия от второ ниво на компетентност трябва
да разполага със следната апаратура:
13.1. С-рамо за пероперативен образен
контрол;
13.2. операционен микроскоп;
13.3. специфичен неврохирургичен инструментариум.
14. Лечебните заведения, в които има разкрита клиника или отделение по неврохирургия
от трето ниво на компетентност, трябва да
разполагат със:
14.1. клинична лаборатория от трето ниво на
компетентност с възможности за кръвногазов
анализ, хемостазиология и др.;
14.2. микробиологична лаборатория (може
и по договор с друго лечебно заведение на
територията на същото населено място);
14.3. структура по клинична патология (може
и по договор с друго лечебно заведение на
територията на същото населено място);
14.4. рентгенов апарат за скопия и графия;
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14.5. апаратура за компютърна аксиална томография или магнитно резонансна томография
(може и по договор с друго лечебно заведение
на територията на населеното място);
15. Клиниката или отделението по неврохирургия от трето ниво на компетентност трябва
да разполага със следната апаратура:
15.1. С-рамо за пероперативен образен
контрол;
15.2. операционни микроскопи – 2 бр.;
15.3. апаратура за ендоскопски операции;
15.4. специфичен неврохирургичен инструментариум.
Раздел IV
Човешки ресурси
1. Клиника/отделение по неврохирургия
1.1. Началник на отделение по неврохирургия е лекар с придобита специалност по
неврохирургия и професионален стаж над 10
години. Клиничният опит и научната степен са
предимство за заемане на длъжността.
1.2. Началник на клиника по неврохирургия
е лекар – хабилитирано лице с призната специалност по неврохирургия и професионален
стаж над 15 години.
1.3. В клиниката/отделението по неврохирургия работят лекари със или без придобита
специалност. Съотношението между лекари с
придобита специалност по неврохирургия и
обучаващи се (специализанти) не трябва да е
под 60:40.
1.4. В клиниката/отделението по неврохирургия от второ ниво на компетентност трябва
да работят минимум двама лекари с призната
специалност по неврохирургия.
1.5. В клиниката/отделението по неврохирургия от трето ниво на компетентност трябва
да работят минимум шест лекари, от които
поне четирима с призната специалност по
неврохирургия.
1.6. Оптималният брой на неврохирурзите,
работещи в клиниката/отделението се определя
на базата на:
а) брой обслужвано население;
б) осигуряване на двучленен (при нужда
тричленен) неврохирургичен екип за всяка
операционна маса ежедневно, от които единият
да е специалист по неврохирургия;
в) кадрово осигуряване на приемен кабинет
(кабинети) от наличните кадри в НХО/НХК;
г) кадрово осигуряване на дежурни лекари
през денонощието при спазване изисквания
за междудневна и междуседмична почивка по
Кодекса на труда; с последваща почивка, полагаща се по Кодекса на труда; при по-малко
от 6 лекари на основна длъжност се допускат
дежурства на разположение през нощта;
д) осигуряване на спешна и специализирана
неврохирургична помощ;
е) учебна натовареност на клиниката/отделението, в което се провежда обучение.
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1.7. В клиники и отделения по неврохирургия
от второ ниво на компетентност се стимулира
придобиването на допълнителна неврохирургична профилираност от неврохирурзи с трудов
стаж по неврохирургия над 8 години с оглед
по-компетентното и комплексно изследване и
лечение на неврохирургично болните.
1.8. В профилирана клиника за детска
неврохирургия с леглови фонд над 30 легла
е необходимо назначаването на педиатър на
редовно щатно място.
1.9. За качествени медицински грижи за
болните се препоръчва съотношение 1:2 между
лекарски и сестрински персонал в клиниката/
отделението по неврохирургия.
1.10. Препоръчително е допълнителното
повишаване на квалификацията в специализирани курсове чрез системата на непрекъснато
следдипломно обучение.
1.11. Допълнително обучение и квалификация
са задължителни при работа в профилирани
НХО/НХК.
1.12. Лекарският и сестринският персонал
осигуряват комплексни и цялостни грижи за
пациентите по отношение на диагностични
изследвания, медикаментозно и оперативно
лечение, предоперативни и следоперативни
грижи и процедури, диетичен и рехабилитационен режим и процедури.
1.13. Медицинската сестра в НХО/НХК
ежедневно наблюдава общото състояние на
болния, притежава компетентност да превързва
оперативните рани и да оценява тяхното състояние, да следи основни параметри в пред- и
следоперативния период (пулсова честота, температура, честота на дишането, диуреза, обем
и вид на изтичащите течности през дренажи,
перназална сонда, катетри), регистрира резултатите и сигнализира лекаря при отклонение
от нормата.
1.14. Младшият медицински персонал (санитари) изпълнява задачи, свързани с хигиенносанитарното обслужване, и технически задачи,
възложени от медицинска сестра или лекар.
2. Неврохирургична операционна зона
2.1. Операционната зона за неврохирургичните отделения от второ ниво на компетентност може да бъде в общия операционен блок
на лечебното заведение за болнична помощ;
НХК и НХО от трето ниво – могат да имат
самостоятелен операционен блок.
2.2. Операционната зона (зали, блок) се
ръководи от началник, който е лекар със специалност по неврохирургия. Носи отговорност
за организацията на работата, реда и спазването
на правилата за асептиката и антисептиката.
2.3. Във всяка операционна зона работят
задължително поне две операционни сестри.
Броят на необходимите операционни сестри
се определя от:
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а) задължителна дневна осигуреност от две
операционни сестри на една операционна маса
в рамките на един работен ден (евентуално
една операционна сестра и един помощник);
б) осигуряване на операционна сестра за
спешни операции.
2.4. В операционния блок задължително
работи помощен персонал, който осъществява
санитарно-хигиенната поддръжка, дезинфекцията на операционните зали между две операции,
изхвърлянето на нечисти и отпадъчни материали, сортирането на мръсно операционно бельо.
Желателно е тези функции при финансова
възможност да се извършват от външна за
болницата фирма.
3. Неврохирургичен екип
3.1. Оперативната намеса се осъществява
от неврохирургичен екип. Той включва: неврохирург-оператор, който е ръководител на
екипа, асистент или асистенти и операционни
медицински сестри.
3.2. Броят на членовете на неврохирургичния екип се определя от обема и сложността
на осъществяваната оперативна намеса. При
малка по обем и сложност операция (малка
неврохирургия) е достатъчен екип, включващ
неврохирург-оператор и операционна сестра.
При намеси със среден обем и сложност (средна
неврохирургия) е задължително включването на
един асистент и препоръчително – на втори.
При операция от обсега на „голямата“ неврохирургия и с високоспециализиран характер е
задължително включването на двама асистенти
и препоръчително ползването на помощта на
трети.
3.3. При операции с голям обем и високо
специализирани е възможно по искане на оператора да се формира втори неврохирургичен
екип за едновременна работа в две оперативни
полета, както и ползването само на втора операционна сестра.
3.4. Към неврохирургичния екип принадлежи
задължително член на операционния персонал,
който изпълнява помощни функции – съдействие при обличане на операционни дрехи от
неврохирургичния екип, подаване на допълнително необходими неврохирургични инструменти, материали и консумативи, подаване на
разтвори, медикаменти, контрастни вещества
и др. за интраоперативна употреба, повикване
на консултанти, лаборанти и други необходими
специалисти.
3.5. Неврохирургичният екип осъществява
една операция от извършването на оперативния
разрез до финалното зашиване на оперативната
рана, налагането на превръзка и стерилното
отвеждане на дренажи. Допълването на неврохирургичния екип с асистенти по време на
операция е задължително при прехождането
є от по-лека към по-тежка категория и обем.
Смяната на неврохирурга-оператор по време
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на неврохирургичната намеса е недопустимо,
освен по медицински показания или извънредни
обстоятелства.
3.6. Неврохирургичният екип извършва
оперативна намеса в оборудвана съгласно нормативите операционна зала в сътрудничество
с анестезиологичен екип.
3.7. Операторът – ръководител на неврохирургичния екип, е неврохирург с призната
специалност по неврохирургия. Той носи цялата
отговорност за провежданата операция.
3.8. Функциите на „оператор“ могат да
бъдат поети за цялата операция или етапи от
нея от друг член на неврохирургичния екип с
по-ниска квалификация, но само с разрешение
на старшия по стаж основен оператор, в негово присъствие и под негова асистенция, 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.
3.9. Операторът може да бъде сменен от постарши по опит и ранг неврохирург в случаите,
когато не може да се справи с възникнали
интраоперативни проблеми или усложнения,
застрашаващи живота на болния.
3.10. Специализиращ лекар по неврохирургия
е лекар, набиращ и притежаващ клиничен опит,
както и известна квалификация на клиничната специалност „Неврохирургия“, в процес на
обучение или завършил цикъла на обучение,
но без призната специалност.
3.11. Специализиращият лекар по неврохирургия работи под ръководството на неврохирург
с призната специалност или на началника на
НХО/НХК. Това ръководство се отнася към
изискванията на ежедневната диагностичнолечебна работа; към участието в оперативната
дейност като член на операционен екип или
като неврохирург-оператор, работещ под наблюдението на неврохирург-специалист; към
цялостния процес на теоретична и практическа
подготовка по специалността „Неврохирургия“.
3.12. Специализиращият лекар по неврохирургия работи като асистент или оператор в рамките на своята компетентност, под
наблюдението, контрола и задължителното
ръководство на неврохирурга-оператор с призната специалност, явяващ се ръководител на
неврохирургичния екип.
3.13. Специализиращият в профилирана
неврохирургична област лекар-неврохирург
задължително има призната специалност „Неврохирургия“. В процеса на обучение и усвояване
на профилираната квалификация той изпълнява
под ръководството на неврохирург с подготовка
в тясна профилираност за диагностично-лечебни и оперативни дейности от областта на тази
тясна квалификация.

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

3.14. Операционната сестра е медицинска
сестра с опит и квалификация по неврохирургия. Тя познава хода на операциите, подготвя и
осигурява необходимите инструменти, консумативи и медикаменти, като контролира техния
брой до края на операцията, следи стриктно за
стерилността на оперативното поле и инструментариума, както и за чистотата в операционната
зала, изпълнява нареждания на ръководителя на
неврохирургичния екип. Тя е равностоен член
на неврохирургичния екип. Според възложените
є задачи тя може да бъде инструментираща,
асистираща или циркулираща.
3.15. Операционната сестра осигурява качествени грижи в операционната зала и по
време на операцията, изпълнява нарежданията
на ръководителя на неврохирургичния екип. Тя
допринася за сигурност на пациента по време на
престоя и третирането му в операционния блок.
Раздел V
Организация на приема и лечението на неврохирургично болен
1. Прием на болни
1.1. В амбулатория за индивидуална и групова
практика за първична медицинска помощ се
осъществява първичен преглед на неврохирургично болен. Първичният преглед може да бъде
за спешно или неспешно (планово) състояние.
1.1.1. Извършват се диагностични процедури, включващи анамнеза, подробен клиничен
преглед, както и минимален необходим обем
на лабораторни и инструментални изследвания,
имащи за задача да подкрепят диагнозата или
да очертаят диференциално-диагностичните
търсения.
1.1.2. При спешни състояния са необходими:
а) консултация с неврохирург;
б) спешно насочване към болнично лечебно
заведение, разполагащо с НХО/НХК.
1.1.3. При неспешни и хронични състояния общопрактикуващият лекар извършва
диагностичното уточняване на заболяването,
което включва: анамнеза, клиничен преглед,
пълно биохимично изследване, диференцирани лабораторни изследвания, инструментални
изследвания. След това пациентът се насочва
за консултация с неврохирург или към лечебно
заведение за болнична неврохирургична помощ.
1.2. В лечебните заведения за специализирана
извънболнична помощ неврохирургът осъществява диагностично уточняване на заболяването.
1.2.1. При спешни състояния се извършва
необходимият лабораторен минимум и инструментални изследвания, имащи за задача да
подкрепят диагнозата или да очертаят диференциално-диагностичните търсения, след което
пациентът се насочва към клиника/отделение
по неврохирургия на лечебно заведение за
болнична помощ.
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1.2.2. При неспешни и хронични състояния
се извършва диагностично уточняване на заболяването, което включва анамнеза, клиничен
преглед, пълно биохимично изследване, диференцирани лабораторни изследвания, инструментални изследвания. След това пациентът
се насочва за консултация или операция към
лечебно заведение за неврохирургична болнична помощ.
1.2.3. В кабинет по неврохирургия от лечебно
заведение за специализирана извънболнична
помощ, оборудвана с неврохирургичен инструментариум, операционна маса, операционна лампа, условия за стерилизация, наличен
превързочен материал, условия за анестезия,
могат да се извършват амбулаторни операции
с малък обем и сложност.
1.3. НХО/НХК разполага с диагностичноконсултативен приемен кабинет.
1.3.1. Кабинетът трябва да разполага с телефонна или друга връзка с НХО/НХК.
1.3.2. Кабинетът трябва да бъде оборудван
с апарат за артериално налягане, стетоскоп,
негативоскоп, неврохирургични инструменти и
превързочни материали за амбулаторни превръзки, катетри, дренажи, лекарствен шкаф,
малък стерилизатор.
1.3.3. При постъпване на спешно болен неврохирургът от кабинета е задължен да приеме
документацията и указанията от насочващия
лекар от лечебно заведение за извънболнична
помощ и/или от придружаващото медицинско
лице, да снеме анамнеза, да осъществи основен
клиничен преглед и назначи необходимия обем
спешни биохимични и инструментални изследвания. При уточнена диагноза или продължаващи диференциално-диагностични търсения
пациентът се хоспитализира в НХО/НХК:
а) за динамично наблюдение – като се
предава на дежурния неврохирург или на ръководителя на неврохирургичния екип;
б) за оперативно лечение се уведомява
ръководителят на неврохирургичния екип и
персонал на операционния блок;
в) устно и писмено в историята на заболяването се отразяват назначенията за по-нататъшна диагностика, лечение, предоперативна
подготовка и др.;
г) осъществяват се незабавни консултации
с анестезиолог, кардиолог и други специалисти според спецификата на заболяването или
възрастта на пациента.
1.3.4. При приемане на болен за планово лечение, съобразено при необходимост с
„Лист на чакащите“, неврохирургът назначава
необходимите допълнителни изследвания и
консултации (кардиолог, анестезиолог и други
специалисти), проверява документацията от
осъществените изследвания в доболничния етап,
подготвя документацията за хоспитализация
(история на заболяване, други задължителни
формуляри).
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1.3.5. Спешно или планово постъпващите
болни се подлагат на задължителен санитарнохигиенен преглед и обработка.
1.3.6. В превързочната/манипулационната
на неврохирургичния кабинет или в специално
приспособено и оборудвано помещение се извършват амбулаторни операции с малък обем
и сложност, съгласно раздел ХI.
2. Предоперативен период
2.1. Клиничният преглед на неврохирургичния пациент е специфична диагностична
процедура, която има две цели:
А. Клиничен диагностичен преглед
(КДП) – изяснява характера на заболяването,
неговата органна локализация 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 очак
вания резултат и изход.
Б. Клиничен преглед за оценка на оперативния риск (КПООР) – уточнява общото състояние на пациента, наличието на придружаващи
заболявания, шансовете да понесе необходимата
анестезия и неврохирургична намеса, в резултат на което се уточнява оперативният риск и
факторите, които го повишават.
2.2. Клиничен диагностичен преглед (КДП):
2.2.1. КДП на неврохирургично болен като
първи етап започва в извънболнични условия.
Той се провежда от общопрактикуващ лекар
или специалист-неврохирург в амбулатория за
специализирана медицинска помощ. Свързан
е с уточняването на възможностите за амбулаторно лечение.
2.2.2. При изчерпване на диагностичните
възможности на извънболничната помощ, при
уточнена насочваща или сигурна диагноза,
представляваща показание за неврохирургична
намеса, пациентът подлежи на хоспитализация
за прецизиране на диагнозата и необходимостта
от операция.
2.2.3. КДП е неотменен етап от диагностичния процес, който включва следните основни
компоненти:
a) анамнеза, насочена към уточняване на
основното заболяване, неговата органна локализация, характер, разпространение на съседни
органи и структури, наличие на спешни индикации за операция;
б) физикален преглед, насочен към уточняване на органната локализация на заболяването,
неговото разпространение и/или ангажиране на
съседни органи и структури, стадии на онкологично заболяване, симптоми, подкрепящи тезата
за спешно състояние или спешни индикации
за операция;
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в) назначаване и провеждане на биохимични, микробиологични, вирусологични и други
специализирани лабораторни изследвания, насочени към уточняване на основното заболяване
и неговите усложнения;
г) назначаване и изпълнение на инструментални изследвания в обем, уточняващ характера
на основното заболяване и неговите усложнения,
прецизиращ индикациите за операция, евентуалния необходим лечебен обем на операцията,
възможните варианти на оперативно или алтернативно не-неврохирургично третиране на
заболяването;
д) провеждане на консултации със специалисти от други клинични специалности, насочени
към уточняване на диагнозата, показанията за
операция и причините за спешност.
2.3. Клиничен преглед за оценка на оперативния риск (КПООР):
2.3.1. КПООР е също неотменен, по правило
ускорено протичащ диагностичен процес. Той
може да бъде започнат от общопрактикуващ
лекар или специалист от амбулатория за специализирана медицинска помощ, но представлява
основно задължение на неврохирурга и анестезиолога при уточнени показания за операция и
взето решение за извършване на планова или
спешна хирургическа намеса.
2.3.2. КПООР включва следните основни
компоненти:
a) анамнеза, насочена към уточняване на
минали заболявания, придружаваща патология
и повлияване на общото състояние от основното заболяване, имащи значение за правилна
оценка на оперативния риск, за вида и обема
на предоперативната подготовка с цел максимално подобряване на кондицията на болния
и осигуряване на успешен и безпроблемен
завършек на неврохирургичната намеса;
б) физикален преглед, насочен към установяване на данни за здравното състояние
на пациента, за наличието на придружаващи
заболявания или повлияване на статуса от основното заболяване или от минали страдания;
в) назначаване и провеждане на биохимични
и други лабораторни тестове, на инструментални
изследвания и консултации със специалисти от
други клинични специалности, за да се обективизира здравното състояние на пациента с
оглед правилната оценка на оперативния риск.
2.3.3. Стандартният КПООР включва задължителни консултации с кардиолог, а за деца до
18 години – с педиатър. Този процес завършва
с преданестезиологичен преглед/консултация с
оценка на оперативния риск по скалата на ASA
(American Society of Anaestesiologists) или друга
възприета система, изграждане на становище за
безопасността, индикациите и контраиндикациите на предстоящата анестезия, планиране на
възможните анестетични техники и средствата
за тяхното провеждане.
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2.3.4. Окончателната преценка на оперативния риск се прави от неврохирурга-оператор – при условия на спешност, и/или от
лекарски неврохирургичен колегиум. Тази
преценка се съгласува с анестезиолог, а при
наличие на специфични причини – и с други
специалисти-клиницисти (лекарски консилиум).
2.3.5. Заключителната оценка на оперативния риск се съобщава и обсъжда с пациента
и неговите близки. При отказ от операция
заради висок оперативен риск е необходимо
информираното съгласие на пациента, както и
препоръки за възможното поведение и лечение,
информация за риска за живота, за възможните
усложнения, прогноза за изхода от болестта,
евентуална препоръка за оперативно лечение
само в условия на спешност.
2.3.6. 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 здравно състояние
на пациента и снижаване на оперативния риск.
Подготовката за операция включва назначените от консултанти и от неврохирурга лечебни,
физиотерапевтични и други средства и мерки
по отношение на:
а) с оглед предстоящата анестезия – клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия в съответствие с медицински стандарти
„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;
г) антибактериална профилактика и лечение, саниране на придружаващи заболявания
и усложнения с възпалителен характер, профилактика на сепсис;
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, др.).
2.3.7. Всички факти и заключения, установени в резултат на КДП и КПООР, планът за
предстоящата операция и възможните варианти
за оперативно поведение (вкл. алтернативни
способи), възможните рискове, странични явления и усложнения (интра- и следоперативни),
необходимостта от анестезия и използване на
кръв и кръвни продукти с техния допълнителен
риск и възможни усложнения, както и очакваният изход от болестта и от операцията се
съобщават и обясняват на болния по достъпен
и разбираем от него начин – устно и в писмена
форма (стандартен или специализиран формуляр). Пациентът удостоверява в писмен вид с
подписа си своето „Информирано съгласие за
предстояща операция“, а ако е непълнолетен,
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това съгласие се удостоверява от родител/родителите. Тази норма не включва пациентите в
състояние на безсъзнание, на нарушено съзнание
или друга допусната от закона причина, вкл.
при условията на спешност, когато е допустимо
съгласието на кръвен роднина от първа линия
или операция без информирано съгласие.
2.3.8. Задължително предоперативно се
изисква информирано съгласие за извънредни
действия, включително операции извън планирания обем, налагащи се при извънредни
ситуации и спешност, настъпили след локална
анестезия, след въвеждането в обща анестезия
или в хода на оперативната намеса.
2.3.9. Резултатите от КДП и КПООР се
вписват в „Предоперативна епикриза“. Тя представлява документ с медико-легална стойност
и е част от Историята на заболяването. Пред
оперативната епикриза при спешни състояния
се попълва от неврохирурга-оператор, като
обосновава показанията за спешна операция и
вероятния є вид. При планови операции пред
оперативната епикриза се докладва и обсъжда
на лекарски колегиум, а колективно взетото
решение и оценката на оперативния риск се
вписват от лекуващия лекар.
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 основното и придружаващите
заболявания, резултати от биохимичните, инструменталните и други изследвания; списък
на проблемите, покачващи оперативния риск,
и необходимите профилактични мерки; оценка
на оперативния риск; препоръки за предстоящата операция – обем, избор на поведение,
интраоперативна диагностика, профилактични
мерки. При онкологични заболявания се отразяват хистологичната диагноза, предоперативният
стадий на болестта, оценка на операбилността.
3. Операции
3.1. Всички пациенти с потвърдени показания
за неврохирургична намеса подлежат на включване в „Оперативна програма“. Оперативната
програма може да бъде дневна или седмична. Тя
подлежи на корекция при възникнали спешни
операции, включвани в дневната програма с
приоритет или при други обективни обстоятелства. Оперативната програма се съставя
от началника на отделението или клиниката
на базата на доклади от лекуващите лекари
след предоперативно обсъждане на лекарски
колегиум. При спешни операции показанията
се потвърждават, а срокът и операторът се
определят от началника на клиниката, респ.
от шефа на дежурния екип.
3.2. Всички болни, подложени на оперативна
намеса в операционната зала, подлежат на пред
оперативен, интраоперативен и следоперативен
контрол и наблюдение от неврохирургичния и
анестезиологичния екип. Същото се отнася и
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за амбулаторните операции, чийто обем според неврохирурга-оператор изисква участие и
контрол от анестезиолог.
3.3. Избор на метод за обезболяване. Местното обезболяване се изучава, владее и извършва
от неврохирурга-оператор, при наблюдение на
общо състояние от анестезиологичен екип, ако
това е необходимо. Задължително се изследва
поносимостта на пациента към местния анестетик чрез предварително тестуване. Всички други
видове анестезия се организират и провеждат от
анестезиологичен екип съгласно медицинския
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.
Тези изисквания важат и при извършване на
еднодневна неврохирургия.
3.4. Изборът на анестезия принадлежи на
анестезиологичния екип, но се съгласува с
неврохирурга-оператор относно задачите на
операцията, очаквания обем на неврохирургичната намеса, предполагаемата кръвозагуба,
както и при отчитане на общото състояние на
болния, предоперативните заболявания, спешното състояние, оценката на общия и оперативния
риск, условията за работа и оборудването на
операционния блок.
3.5. Изборът на операция почива на следните принципи:
а) теоретично и практическо владеене на
оперативните техники;
б) да не се увреди болният;
в) да се реши болестният проблем;
г) да се отстрани болестта или да се облекчи
състоянието;
д) да има условия за интраоперативно
доуточняване на диагнозата и за справяне с
възможните неврохирургични усложнения.
3.6. Изборът на операция при еднодневна
неврохирургия се решава по индивидуализирани
показания, при стандартизиран протокол на лечение, при осигурени мерки за безопасност на
пациента. Видът на неврохирургичните намеси,
чието извършване е възможно в рамките на
еднодневна неврохирургия съгласно националния и международния опит, са представени в
отделен списък.
3.7. Неврохирургичният екип трябва да
разполага с необходимото оборудване и да
владее диагностични техники, позволяващи
интраоперативно доуточняване на диагнозата
за дефинитивно вземане на решения относно
вида и обема на неврохирургичната намеса.
3.8. При спешни състояния неврохирургичният екип трябва да дозира решенията си в
три степени:
а) решение за предприемане на животоспасяваща намеса;
б) покана към консултант с по-висока компетентност;
в) транспортиране на болния в неврохирургично отделение/неврохирургична клиника с поголеми диагностични и лечебни възможности.
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3.9. При извършване на неврохирургични
намеси със среден и голям обем неврохирургичният екип трябва да разполага с добре
оборудвана патоморфологична лаборатория и
квалифициран патоморфолог.
3.10. Оперативната находка, видът на приложената операция, както и евентуалните
интраоперативни компликации се отразяват в
оперативен протокол. Оперативният протокол
има титулна част. В протокола се описва избраният оперативен достъп, установената оперативна находка, извършените интраоперативни
диагностични процедури, обосновка за избрания
оперативен подход, описание на техническите
етапи на извършваната неврохирургична намеса,
резултатите от интраоперативните патоморфологични изследвания, намерените усложнения и
взетите спрямо тях мерки, описание на поставените дренажи и условията при завършване на
операцията. Уместно е използването на схеми
при сложна интраоперативна находка.
3.11. В историята на заболяването операторът
и анестезиологът отразяват назначенията за
следоперативни изследвания и необходимите
медикаменти, техния обем и дозировка.
4. Следоперативен период
4.1. Неврохирургичният екип осигурява постоянно наблюдение в следоперативния период
на локалния статус и общото състояние на
болния, на количеството и вида на отделяните
през дренажите секрети, на жизнени показатели
и лабораторните отклонения. При поставяне на
пациента в отделение за интензивно лечение
следоперативният контрол и мониториране се
извършват съвместно от анестезиологичен и
неврохирургичен екип по съгласуван протокол.
4.2. Следоперативното наблюдение, грижи
и изписване на пациентите след еднодневна
неврохирургия се извършват от лекарския и
сестринския персонал, осъществили анестезията
и операцията. Същият екип осигурява качествен
контрол на болката, договаря необходимостта и
системата за контролно наблюдение и преглед.
4.3. Неврохирургът-оператор провежда неврохирургичното наблюдение, определя срока за
отстраняване на дренажи, сонда, катетър и др.,
извършва контрол на неврохирургичната рана
и определя вида на необходимата превръзка,
както и условията за изписване, домашно наблюдение и контрол след изписването – краткосрочен или дългосрочен. При показания той
определя необходимостта от диспансеризация
или рехабилитация.
Раздел VI
Необходимо оборудване за изпълнение на рутинни и специфични неврохирургични дейности
1. Неврохирургичен кабинет в амбулатория за специализирана медицинска помощ:
кушетка за амбулаторни прегледи, стетоскоп,
апарат за артериално налягане, негативоскоп,
като превързочната на кабинета е оборудвана
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с висока кушетка или манипулационна неврохирургична маса, неврохирургичен инструментариум за превръзки и малки амбулаторни
операции, допълнителен източник на светлина
(подвижна еднолампова операционна лампа),
сух стерилизатор, който не е задължителен
при възможност за ползване на система за
централна стерилизация.
2. Оборудване на НХО/НХК:
2.1. Стандартно оборудване на НХО/НХК:
ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори, перфузори, негативоскоп.
2.2. Неврохирургичен инструментариум
за осъществяване на септични и асептични
превръзки, колички за септични и асептични
превръзки.
2.3. Неврохирургични консумативи, превързочни материали.
2.4. Системи за аспирация, за сгъстен въздух,
за кислород.
2.5. Болнични легла, реанимационни легла.
2.6. Болнични шкафове и гардероби, осветителни тела.
2.7. Средства за поддържане на текущи
дезинфекции.
3. Операционна зона (зала, зали, блок)
3.1. Оборудването във всяка операционна
зала включва:
a) операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на
извършваните неврохирургични намеси;
б) операционна лампа – основна, осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;
в) сателитно осветително тяло, вкл. подвижна лампа;
г) електрокаутер и биполарна коагулация;
д) система за аспирация – централна, както
и чрез допълнителна вакуумна помпа;
е) анестезиологичен апарат, анестезиологични консумативи;
ж) неврохирургичен операционен микроскоп,
рентгенов апарат – С-рамо, неврохирургични
консумативи, инструменти, превързочни материали.
3.2. Неврохирургичен инструментариум,
специфичен според вида на изпълняваната
оперативна намеса:
3.2.1. Гръбначни и гръбначномозъчни травми – рентгенов апарат С-рамо, системи за спинална стабилизация – предна, задна, странична;
3.2.2. Съдова неврохирургия – ангиограф за
пероперативен контрол и за ендоваскуларни
интервенции, ултразвуков апарат;
3.2.3. Функционална неврохирургия – рамкова или безрамкова стереотаксична (невронавигация) система, радиочестотна термокоагулация,
електрокортикография, кортикална стимулация.
3.3. Препоръчително е операционната зона
(блок, зали) да разполага с миялна машина за
инструменти.
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3.4. Ползваната апаратура подлежи на
редовен контрол за качество, изправност и
безопасност.
3.5. Използваната стерилизация за нуждите
на неврохирургичната специалност е централна
и локална.
3.5.1. Всеки операционен блок (или операционна зала/зали) трябва да разполага с
възможност за локална стерилизация.
3.5.2. Локалната стерилизация изисква наличието на неголям автоклав и апарат за часова
стерилизация (етилен оксид).
3.5.3. В зависимост от възприетата в болничното заведение система за централна стерилизация трябва да бъде предвидена опаковъчна
машина.
Раздел VII
Критерии и показатели за качество на неврохирургичните дейности
1. Качеството на здравното обслужване се
определя от следните критерии:
a) безопасност;
б) удовлетвореност на пациента (доверие
и комфорт);
в) икономическа и социална ефективност;
г) равенство на шансовете (социална справедливост);
д) приемлива цена;
е) достъпност и своевременност;
ж) адекватност;
з) крайни резултати на здравното обслужване
(здравен статус).
2. Качествените показатели за оценка на
неврохирургичната дейност са:
a) професионална квалификация и контрол
върху нея;
б) ефикасност и ефективност на диагностичната работа;
в) ефикасност и ефективност на медикаментозното лечение;
г) ефикасност и ефективност на оперативното лечение;
д) грижи за болния;
е) контрол на асептиката и антисептиката;
ж) вътреболнични инфекции, с подчертан
акцент върху нозокомиални раневи инфекции.
3. Количествените показатели за оценка на
неврохирургичните дейности са:
a) използваемост на легловия фонд;
б) оборот на легло;
в) среден престой на болния в болницата,
предоперативен и следоперативен;
г) общ брой операции, оборот на операции
на една операционна маса за денонощието;
д) следоперативни усложнения;
е) смъртност: в първите 24 часа; при неоперирани болни; при оперирани болни; причини
за смъртта;
ж) разпределение на операциите по вид,
обем и сложност;
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з) съотношение между спешни и планови
хоспитализации и операции;
и) процент на декубитусите, на инфекциозните усложнения;
к) съвпадение на поликлиничната, стационарната (оперативната) и патологоанатомичната
диагноза.
4. Контролът на качеството е задължителен
за всяко неврохирургично звено.
4.1. Трябва да има компютризирана документация на всички оперативни намеси, вкл.
на настъпилите усложнения.
4.2. Резултатите трябва да бъдат анализирани
и редовно обсъждани в целия колектив.
Раздел VIII
Права и задължения на неврохирургичния
пациент
1. Неврохирургичният пациент има право
да бъде подробно запознат с всички етапи от
диагнозата и лечението си.
2. Неврохирургичният пациент декларира
писмено своето „Информирано съгласие“ в
стандартизиран за страната документ, който
може да бъде допълван в болници или отделения/клиники според спецификата на тяхната
дейност.
3. Неврохирургичният пациент дава писмено
своето информирано съгласие след подробна
информация от лекар и медицинска сестра
относно:
3.1. Изпълнение на лабораторни (биохимични) тестове и инструментални изследвания
след разясняване на необходимостта и ползата
от тях, рисковете за усложнения, приноса им
за диагнозата или за определяне на лечебното
поведение;
3.2. Ползване и преливане на кръв и кръвни продукти (пълноценна кръв, еритроцитна
маса, тромбоцитна маса, нативна плазма,
суха плазма, хуман-албумин, антихемофилна
плазма, фибриноген и др.) след разясняване на
показанията и необходимостта от тях, приноса
им за предоперативната подготовка, необходимостта от тях по време на и след операцията,
възможните усложнения и тяхното третиране,
рисковете от тяхното приложение (алергия,
трансмисивни инфекции и др.).
3.3. Осъществяване на анестезия, вида на
анестезията и възможността от преход от местна
към съчетана или обща, рискове от анестезията
и средствата за тяхното предотвратяване.
3.4. Естеството на заболяването, от което
боледува пациентът, настъпили или очаквани
усложнения в развитието на болестта, рисковете
от болестта, необходимостта от лечение, вида на
това лечение и очаквания изход от лечението
в различни варианти, ако такива са възможни.
3.5. Показанията за операция, възможните
варианти за оперативно лечение, обем на операцията, оценка на оперативния риск с анализ на
факторите, които го повишават (възраст, онко-

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

логично заболяване, придружаващи заболявания
и др.), възможни следоперативни усложнения,
очакван изход от лечението и прогноза.
3.6. Възможността за развитие на непредвидени усложнения в хода на самата операция
и съгласие за предприемане на непредвидени,
извънредни, животоспасяващи процедури,
включително оперативни, несвързани пряко
със заболяването, за което е осъществена хоспитализацията.
Раздел IХ
Обем на диагностичните възможности при
неврохирургично болен
1. В лечебни заведения за извънболнична
помощ или лечебни заведения за болнична
помощ, в които няма разкрити клиники/отделения по неврохирургия:
1.1. Биохимични изследвания: ПКК, СУЕ,
време на кървене и съсирване, кръвна захар,
кръвна урея и креатинин, пълно изследване
на урина.
1.2. Обзорна рентгенография на гръден кош
и сърце.
1.3. Ултразвуково изследване.
1.4. ЕКГ.
1.5. КТ или МРТ.
2. Необходими диагностични възможности
за клиники и отделения по неврохирургия от
второ ниво на компетентност:
2.1. Биохимични изследвания – пълна био
химия.
2.2. Микробиологична лаборатория.
2.3. Рентгенови: обзорна графия на гръден
кош, череп, гръбначен стълб, крайници.
2.4. КТ/МР.
2.5. Ангиография.
2.6. Патоморфологична лаборатория, възможности за спешно биопсично изследване
(гефрир).
2.7. Ултразвукови изследвания.
2.8. ЕКГ.
2.9. Интраоперативна диагностика:
а) рентгенографска (ангиография, нативна
снимка – череп, прешлени, и др.);
б) гефрир.
3. Необходими диагностични възможности
за клиники/отделения по неврохирургия от
трето ниво на компетентност:
3.1. Биохимични изследвания – пълна био
химия.
3.2. Специализирани изследвания: туморни
маркери, изследване на хормони и др.
3.3. Изследване на хемостазелогичния статус.
3.4. Микробиологична лаборатория, вкл. за
изследване на анаероби.
3.5. Вирусологична лаборатория.
3.6. Имунологична лаборатория.
3.7. Рентгенови изследвания: обзорни, контрастни, ангиографии и др.
3.8. Компютърна томография (КТ), магнитен
резонанс (МР).
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3.9. Невроендоскопия и невроендоскопски
манипулации по възможност.
3.10. Ултразвуково изследване на корем,
гръден кош, ретроперитонеално пространство,
урогенитална система, щитовидна жлеза, ендолуменна.
3.11. Доплер-сонографско и ангиографско
изследване на кръвоносни съдове.
3.12. Сцинтиграфия.
3.13. Патоморфологична лаборатория с възможност за гефрир, цитологична лаборатория.
3.14. Тънкоиглена биопсия и диагностични
пункции – перкутанни, под ехографски или
КТ контрол.
3.15. ЕКГ, ехокардиография.
3.16. Специализирани инструментални изследвания.
3.17. Интраоперативна диагностика:
а) контрастни рентгенови изследвания;
б) невроендоскопска;
в) гефрир, цитология;
г) видеоасистирана диагностика;
д) интраоперативна ехография.
4. Специфични изисквания за обем на диагностичните възможности в болнични условия
в профилирани НХО/НХК: задължителната
диагностика включва ЕЕГ, електромиография,
евокирани потенциали и невромониториране,
КТ и /или МР, при необходимост ангиография
и миелография.
5. Допустимо е извършването на биохимични и други специализирани лабораторни
изследвания, инструментални изследвания и
консултации със специалисти от друго лечебно
заведение или лаборатория в същото населено
място при планови болни в предоперативния
период.
6. Необходимите в следоперативния период
лабораторни и инструментални изследвания
трябва да бъдат гарантирани от болничното
заведение, в което се извършва неврохирургичната намеса.
7. Обемът на оказваната спешна неврохирургична помощ трябва да бъде съобразен с
възможностите за извършване на необходимия
обем на диагностичните изследвания.
8. Забранено е извършването на планови
неврохирургични намеси за онкологични заболявания в болнични заведения, които не разполагат
с опитен специалист по патоанатомия и добре
оборудвана патоморфологична лаборатория,
позволяващи провеждането на срочни (гефрир)
и планови биопсични изследвания.
Раздел X
Интердисциплинарни консултации и дейности
при лечение на неврохирургично болни
Интердисциплинарните консултации, наложителни при неврохирургични пациенти, биват:
1. Задължителни консултации:
а) специалист по анестезиология и интензивно лечение;
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б) интернист.
2. Консултации по показания:
2.1. Рентгенолог;
2.2. Ендоскопист по профили;
2.3. Ехографист;
2.4. Специалист по клинична лаборатория;
2.5. Хемостазеолог;
2.6. Кардиолог;
2.7. Гастроентеролог;
2.8. Нефролог;
2.9. Уролог;
2.10. Пулмонолог;
2.11. Гинеколог;
2.12. Педиатър;
2.13. Невролог;
2.14. Ендокринолог;
2.15. Химиотерапевт/лъчетерапевт;
2.16. Профилирани тесни специалисти по
хирургични области;
2.17. Микробиолог;
2.18. Патоморфолог, цитолог;
2.19. Други.
3. Задължителните интердисциплинарни
консултации и дейности в болници, в които
няма отделение по неврохирургия, са:
а) стандартна консултация с интернист;
б) стандартна консултация с анестезиолог;
в) допълнителна консултация с педиатър
(пациенти до 18-годишна възраст).
4. Задължителните интердисциплинарни консултации и дейности в клиника/отделение по
неврохирургия от второ ниво на компетентност:
а) стандартна консултация с интернист;
б) стандартна консултация с анестезиолог;
в) допълнителни консултации по показания
с педиатър, профилиран интернист, ехографист,
рентгенолог, химиотерапевт / радиолог или
друг клиницист;
г) допълнителна консултация с патоморфолог
(пред-, интра- или постоперативна).
5. Задължителните интердисциплинарни
консултации и дейности в клиника/отделение
от трето ниво на компетентност:
а) стандартни консултации съгласно т. 4;
б) допълнителни консултации с клиницисти
съгласно т. 4;
в) допълнителни специализирани консултации и съвместни хирургически дейности с
тясно профилиран специалист – хирург, уролог,
гинеколог и други специалисти с хирургичен
профил;
г) допълнителни специализирани консултации с диагностична насоченост с рентгенолог,
ехографист, ендоскопист, хемостазеолог, микробиолог, патоморфолог и др.
6. Допустимо е осигуряването на необходимия консултант-специалист от друга болница/
кабинет в същото населено място по спешност.
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7. При спешни състояния според преценката на хирурга (вземайки под внимание
компетентност, оборудване, инструментариум,
диагностични и терапевтични възможности) се
избира вариант:
а) покана за консултант;
б) транспортиране на болния до друго лечебно заведение, отговарящо на изискванията
за съответната патология.
Раздел XI
Обем на неврохирургичните дейности
1. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ неврохирургия:
а) включват се заболявания на кожата и
подкожието; корекция на цикатрикс; малки
доброкачествени тумори на телесните обвивки; ограничени инфекции на кожа, подкожие
и по-дълбоко лежащи тъкани; обработка и
корекция на рана;
б) операциите могат да бъдат осъществени в
амбулаторни условия или при непродължителна
хоспитализация;
в) могат да бъдат извършени самостоятелно
от неврохирург със или без специалност или от
двучленен неврохирургичен екип (неврохирургоператор, операционна сестра).
2. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ неврохирургия:
а) извършват се винаги след хоспитализация,
а следоперативният контрол е наложителен;
б) осъществяват се от неврохирургичен
екип с участието на неврохирург-специалист
в качеството му на оператор или асистент.
Неврохирургичният екип включва: оператор,
асистенти (един или двама), операционна сестра.
3. Операции с голям обем и сложност, „голяма“ неврохирургия:
а) операциите изискват задължителна хоспитализация;
б) осъществяват се от неврохирургичен екип
в състав: оператор, асистенти (2 или 3), операционни сестри. Операторът задължително е
неврохирург с призната специалност;
в) трябва да има осигурена възможност за
настаняване на болния в клиника/отделение за
интензивно лечение при налични индикации.
4. Операции с голям обем и голяма сложност,
високоспециализирана неврохирургия:
а) осъществяват се в ограничен брой профилирани клинични центрове в страната;
б) операциите изискват задължителна хоспитализация;
в) изпълняват се от неврохирургичен екип
в състав: оператор, асистенти (2 или 3), операционни сестри (2 или 3). Операторът е неврохирург с призната специалност и с висока
квалификация. Възможно е да има необходимост
от допълнителен специализиран екип за поддръжка и обслужване на функция (функции);
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г) трябва да има осигурена възможност за
настаняване на болния в клиника/отделение за
интензивно лечение при налични индикации.
Предоперативно и следоперативно са необходими специфични и специализирани грижи,
манипулации и лечение.
5. Еднодневна неврохирургия:
В рамките на еднодневна неврохирургия
могат да бъдат изпълнявани операции с малък
и среден обем и сложност, при стандартни
условия и правила. Тя се извършва от професионалисти с голям неврохирургичен опит, осигуряващи качество на операцията, минимална
травматичност, максимално ограничаване на
усложненията, адекватна оценка за развитието
на следоперативния период.
6. Спешна неврохирургия:
При неотложни показания операции с малък, среден и голям обем и сложност, както
и от областта на високоспециализираната
неврохирургия могат да бъдат изпълнявани
като „спешни“.
7. Обем на лезионектомия (ексцизия на
тумор, паразит, гранулом и др.):
7.1. Биопсия – до 5 % от обема на лезията;
7.2. Частична – от 6 до 90 % от обема на
лезията;
7.3. Субтотална – от 91 до 99 % от обема
на лезията;
7.4. Тотална (цялостна) – 100 % от обема
на лезията;
7.5. Краниотомия – инвазивна оперативна
процедура, свързана с нарущение целостта на
кожата или лигавица, последвана от проникване
интракраниалното пространство през изкуствено
създаден или естествено наличен отвор;
7.6. Спинална интервенция – оперативна
процедура с нарушение целостта на кожата или
лигавицата и ангажираща костите, дисковете
и връзките на гръбначния стълб, както и интраспиналното пространство и структурите му.
Раздел XII
Разрешен обем на дейности в съответствие с
нивото на оборудване на НХО/ НХК, диагностичните възможности на болницата, кадровата
осигуреност и компетентност, интердисциплинарните консултации и дейности
1. Обемът на неврохирургичните дейности,
които могат да се извършват в НХО/НХК,
зависи от:
1.1. оборудването:
а) на операционна зала:
- стандартно;
- профилирано;
б) неврохирургичен инструментариум:
- стандартен;
- профилиран;
в) необходима допълнителна диагностична
апаратура и техника – предоперативна, интраоперативна;
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1.2. кадровата осигуреност (минимална
задължителна):
а) оператор – неврохирург със специалност;
б) минимален брой неврохирурзи за НХО – 5
души, от които поне двама със специалност;
в) анестезиолози – двама;
1.3. възможностите за интердисциплинарни
консултации и дейности съгласно изискванията
на раздел X;
1.4. възможностите за предоперативна и
интраоперативна диагностика;
1.5. възможностите за предоперативно интензивно лечение, за избор на необходимата
анестезия и за водене на следоперативния
период в отделение за интензивно лечение съгласно изискванията на медицинския стандарт
„Анестезия и интензивно лечение“.
2. Неврохирургични намеси с малък обем
и сложност, „малка“ неврохирургия:
2.1. Изпълними в операционна зала на НХО/
НХК, съгласно раздел XIII – Четвърта група
неврохирургични намеси;
2.2. Оборудване на операционна зала – стандартно;
2.3. Неврохирургичен инструментариум – стандартен;
2.4. Изпълнява се самостоятелно от неврохирург или от неврохирургичен екип – оператор
и операционна сестра;
2.5. Диагностични възможности съгласно
т. 1 на раздел IX;
2.6. Не е необходима допълнителна диагностична апаратура и техника;
2.7. Предоперативни консултации – съгласно
т. 1 на раздел X;
2.8. Анестезия – локална инфилтрационна,
след предварителна проба за алергия;
2.9. Следоперативен престой – не е необходим или е краткотраен, на болнично легло.
3. Неврохирургични намеси със среден обем
и сложност, „средна“ неврохирургия:
3.1. Изпълняват се само в операционни зали
на НХО/НХU, съгласно раздел XIII – Трета
група неврохирургични намеси.
3.2. Оборудване на операционната зала – стандартно и профилирано.
3.3. Неврохирургичен инструментариум – стандартен и профилиран.
3.4. Диагностични възможности – съгласно
т. 2 на раздел IX.
3.5. Предоперативни и интраоперативни
консултации – съгласно т. 2 на раздел X.
3.6. Анестезия съгласно изискванията на
медицинския стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“.
3.7. Следоперативен престой – задължителен, на легло в НХО/НХК или в следоперативно
интензивно отделение.
4. Неврохирургични намеси с голям обем и
сложност, „голяма“ неврохирургия:
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4.1. Изпълняват се в операционни зали на
НХО/НХК, съгласно раздел XIII – Втора група
неврохирургични намеси.
4.2. Оборудване на операционните
зали – стандартно и профилирано.
4.3. Неврохирургичен инструментариум – стандартен и профилиран.
4.4. Диагностични възможности – съгласно
т. 3 на раздел IX.
4.5. Допълнителни диагностични възможности – предоперативни и интраоперативни
според специфичните изисквания на профилираните неврохирургични области.
4.6. Предоперативни и интраоперативни
консултации – съгласно т. 3 на раздел X.
4.7. Анестезия съгласно изискванията на
медицинския стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“.
4.8. Следоперативен престой – в следоперативен интензивен сектор към НХО/НХК
или в общоболнично отделение за интензивно
лечение.
5. Неврохирургични намеси с голям обем
и голяма сложност, високоспециализирана
неврохирургия:
5.1. Изпълняват се в операционни зали на
НХО/НХК, съгласно раздел XIII – Първа група
неврохирургични намеси.
5.2. Оборудване на операционните
зали – стандартно и профилирано.
5.3. Неврохирургичен инструментариум – стандартен и профилиран.
5.4. Специфични неврохирургични консумативи са необходими при операции от областта
на профилираните неврохирургични области.
5.5. Диагностични възможности – съгласно
т. 3 на раздел IX.
5.6. Допълнителни диагностични възможности – предоперативни и интраоперативни,
според специфичните изисквания на профилираните неврохирургични области.
5.7. Предоперативни, интраоперативни и
следоперативни консултации – съгласно т. 3
на раздел X.
5.8. Анестезия съгласно изискванията на
медицинския стандарт „Анестезия и интензивно
лечение“.
5.9. Следоперативен престой – в следоперативен интензивен сектор към НХО/НХ клиника
или в общоболнично отделение за интензивно
лечение.
5.10. Изпълняват се от неврохирург, респ.
неврохирургичен екип с профилирана специалност, висока квалификация и специфичен
клиничен опит.
6. Намесите, подходящи за амбулаторна
неврохирургия, са включени в раздел XIV и
се изпълняват според обема си съгласно изискванията на настоящия раздел.
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7. Намесите, извършвани по спешност, са
посочени в раздел XV и се изпълняват според
обема и сложността си съгласно изискванията
на настоящия раздел.
8. Операциите, които трябва да владее теоретично и практически неврохирург, получил
специалност „Неврохирургия“, са посочени в
раздел XVI.
Раздел XIII
Операции в областта на неврохирургията
Първа група: Операции с много голям обем и
сложност (високоспециализирана неврохирургия):
1. Операции за артериовенозни малформации, аневризми на мозъчни съдове, хематоми
в базални ганглии.
2. Операции за артериовенозни малформации
и аневризми на съдовете на гръбначния мозък.
3. Операции за тумори на черепната основа.
4. Операции за селарни и параселарни
тумори.
5. Операции за краниоорбитални, понтоцеребеларни, вентрикулни и паравентрикулни
тумори.
6. Операции за стволови, спинални и краниоспинални тумори.
7. Хемостаза на кървене от венозни синуси.
8. Херметизация на дурата при риноликворея
и пневмоцефалия при фронтобазални фрактури.
9. Операция при проникващи наранявания
със засягане на мозъчни вентрикули.
10. Екстирпация на дълбоко разположени
проектили, костни фрагменти, мозъчен детрит,
хемостаза при огнестрелни наранявания.
11. Декомпресивна ламинектомия в шийния
и гръдния отдел на гръбначния стълб.
12. Екстирпация на костни фрагменти, проектили, чужди тела, евакуация на хематоми в
гръбначния канал.
13. Шийна корпоректомия, костна и метална
корпородеза.
14. Стабилизация на атланто-окципитална
нестабилност.
15. Задна шийна стабилизация.
Втора група: Операции с голям обем и сложност („голяма“ неврохирургия):
1. Операции за хемисфериални глиоми.
2. Операции за лобарни хематоми.
3. Операции за мозъчни абсцеси.
4. Операции за мозъчни паразитни лезии.
5. Операции за шийни, торакални и лумбални
дискови хернии.
6. Операции за болка – ризотомии, кордотомии и DREZ.
7. Операции на периферни нерви за травматични лезии, entrapmеnt невропатии.
8. Реконструктивна операция на екстракраниална мозъчна артерия със или без налагане
на шънт.
9. Отстраняване на тумор на гл. каротикус
без или със резекция на артериални съдове и
заместване с протеза.
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10. Оперативна обработка на екстракраниално нараняване на мозъчни съдове с директен
шев.
11. Представяне и/или лигиране на кръвоносен съд на шията като самостоятелна операция.
12. Торакална симпатектомия (трансторакална, аксиларна и т.н.).
13. Трансторакална резекция на аномално
І ребро, съчетана с торакална симпатектомия.
14. Трансторакална резекция на аномално
І ребро с акцесорно шийно ребро, съчетана с
торакална симпатектомия.
15. Предни, задни и странични достъпи с
декомпресия, лезионектомия и стабилизация
при вертебро-медуларни тумори, травми, дегенеративни състояния, малформации, инфекции
и паразитози.
16. Екстирпация, елевация и фиксация на
костни фрагменти при полифрагментни, импресионни и депресионни фрактури на черепа.
17. Евакуация на интракраниални хематоми
и хигроми.
18. Екстирпация на контузионно огнище,
оказващо обемен ефект.
19. Декомпресивна ламинектомия в лумбалния отдел.
20. Първична хирургична обработка на
входно и изходно отвърстие при огнестрелни
наранявания на мозъка.
21. Екстирпация на повърхностни проектили,
костни фрагменти и чужди тела в раневия канал.
Трета група. Операции със среден обем и
сложност („средна“ неврохирургия):
1. Операции по повод депресионни фрактури
на черепа.
2. Операции по повод екстрацеребрални
хематоми.
3. Вентрикулни дренажи, вентрикулоатриални и вентрикулоперитонеални шънтове.
4. Операции по повод дизрафични състояния.
5. Пресичане на мускули скалени – шиен
достъп.
6. Екстраторакално премахване на акцесорно
шийно ребро с шиен достъп.
7. Поставяне на скоба на Кръчфийлд и директна екстензия на шиен гръбнак.
Четвърта група. Операции с малък обем и
сложност („малка“ неврохирургия):
1. Инцизия на супурирала дермоидна киста
2. Инцизия на подкожен флегмон/абсцес
3. Инцизия на фурункул/карбункул
4. Кожно-мускулна биопсия
5. Регионерна лимфна дисекция на подкожни
лимфни възли
6. Имплантация на подкожен медикаментозен резервоар
7. Корекция на вициозен цикатрикс
8. Ревизия на оперативна рана
9. Дренаж на рана
10. Дренаж на хематом
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11. Отстраняване на разположено или
опипващо се под повърхността на кожата или
лигавицата чуждо тяло
12. Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо
тяло по оперативен път от меките тъкани или
костта
13. Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли
14. Отстраняване на хирургичен шевен
материал
15. Вторичен шев на хирургична гранулираща рана
16. Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна тъкан, напр. мастна тъкан, фасция, мускул
или от орган без отваряне на телесната кухина
17. Оперативно почистване на обширен
хематом като самостоятелна дейност
18. Шев на меки тъкани до ниво фасция с
размери на раната до 5 см
19. Имплантация на подкожен експандер
20. Венесекция
21. Разтягане на поставен експандер
22. Първична хирургична обработка на
раните на меките покривки на черепа и паравертебралните меки тъкани
23. Лумбални пункции
24. Външна имобилизация на гръбначния
стълб.
Раздел XIV
Оперативни процедури, подходящи за амбулаторна неврохирургия
1. Шев на кожа и подкожие.
2. Първична обработка на рана, включително изгаряне І, ІІ степен в обем 5 – 10 % от
телесната повърхност (с изключение на деца
до 10 год.).
3. Инцизия на подкожен абсцес.
4. Инцизия на фурункул.
5. Инцизия на супурирала дермоидна киста.
6. Инцизия на повърхностен абсцес.
7. Ревизия и дренаж на супурирала рана.
Раздел XV
Спешни неврохирургични процедури
Всяко неврохирургично заболяване в даден
етап от своето развитие може да наложи извършване на неврохирургична намеса по спешност.
Спешност изискват:
1. травматичен интракраниален хематом;
2. аневризми в І – ІІ стадий на Hunt-Hess;
3. остро развила се хидроцефалия;
4. поява на дислокационни феномени вследствие интракраниален или спинално-медуларен
обемен процес;
5. дискова херния с поява на остра отпадна
неврологична симптоматика или тазово-резервоарни нарушения.
Раздел XVI
Операции, които трябва да владее неврохирургът
1. Операции за хемисфериални глиоми.
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2. Операции за лобарни хематоми.
3. Операции за мозъчни абсцеси.
4. Операции за мозъчни паразитни лезии.
5. Операции за шийни, торакални и лумбални
дискови хернии.
6. Операции за болка – ризотомии, кордотомии и DREZ.
7. Операции на периферни нерви за травматични лезии, entrapmеnt невропатии.
8. Реконструктивна операция на екстракраниална мозъчна артерия със или без налагане
на шънт.
9. Отстраняване на тумор на гл. каротикус
без или със резекция на артериални съдове и
заместване с протеза.
10. Оперативна обработка на екстракраниално нараняване на мозъчни съдове с директен
шев.
11. Представяне и/или лигиране на кръвоносен съд на шията като самостоятелна операция.
12. Торакална симпатектомия (трансторакална, аксиларна и т.н.).
13. Трансторакална резекция на аномално
І ребро, съчетана с торакална симпатектомия.
14. Трансторакална резекция на аномално
І ребро с акцесорно шийно ребро, съчетана с
торакална симпатектомия.
15. Операции по повод депресионни фрактури на черепа.
16. Операции по повод екстрацеребрални
хематоми.
17. Вентрикулни дренажи, вентрикулоатриални и вентрикулоперитонеални шънтове.
18. Операции по повод дизрафични състояния.
19. Пресичане на мускули скалени – шиен
достъп.
20. Екстраторакално премахване на акцесорно шийно ребро с шиен достъп.
21. Инцизия на супурирала дермоидна киста.
22. Инцизия на подкожен флегмон/абсцес.
23. Инцизия на фурункул/карбункул.
24. Кожно-мускулна биопсия.
25. Регионерна лимфна дисекция на подкожни лимфни възли.
26. Имплантация на подкожен медикаментозен резервоар.
27. Корекция на вициозен цикатрикс.
28. Ревизия на оперативна рана.
29. Дренаж на рана.
30. Дренаж на хематом.
31. Отстраняване на разположено или
опипващо се под повърхността на кожата или
лигавицата чуждо тяло.
32. Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо
тяло по оперативен път от меките тъкани или
костта.
33. Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли.
34. Отстраняване на хирургичен шевен
материал.
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35. Вторичен шев на хирургична гранулираща рана.
36. Пробна ексцизия на дълбоко лежаща
телесна тъкан, напр. мастна тъкан, фасция,
мускул или от орган без отваряне на телесната
кухина.
37. Оперативно почистване на обширен
хематом като самостоятелна дейност.
38. Шев на меки тъкани до ниво фасция с
размери на раната до 5 см.
39. Имплантация на подкожен експандер.
40. Венесекция.
41. Разтягане на поставен експандер.
6981

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“ (обн., ДВ, бр. 85 от
2004 г.; изм., бр. 102 от 2009 г.)
§ 1. В заключителните разпоредби се създават § 3, 4, и 5:
„§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 5. За нарушение или неизпълнение на
разпоредбите на тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.“
§ 2. В приложението към член единствен
се правят следните изменения и допълнения:
1. Раздел I. „Въведение“ се изменя така:
„I. Въведение
1. Обща характеристика на медицинската
специалност Физикална и рехабилитационна
медицина (ФРМ): Физикалната и рехабилитационна медицина е клинична медицинска
специалност с преобладаваща терапевтична
насоченост, която изучава биологичното въздействие на естествените и преформираните
физикални фактори върху човешкия организъм
и ги прилага за нуждите на:
1.1. Профилактиката – с естествени (климатични, слънчева радиация, вода, движение
и др.) и преформирани физикални фактори.
1.2. Диагностиката – с преформирани физикални фактори, инструментални и мануални
методи и тестове.
1.3. Терапията – с подбор на подходящи
естествени и/или преформирани физикални
фактори, самостоятелно или в комбинация с
фармакологични и други средства от медицинската практика според вида и фазата на основното заболяване и съпътстващите заболявания.
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1.4. Медицинската рехабилитация – за постигане на максимална функционална годност
и успешна ресоциализация на хората с увреждания и застрашени от инвалидизация лица.
1.5. Цялостното психо-соматично възстановяване и/или стабилизиране на пациента.
2. Задачи на ФРМ:
2.1. В преморбидния период – стимулиране
на общата реактивност и закаляване на организма в рамките на провежданите профилактични
и рекреационни мероприятия.
2.2. В условията на острата фаза – подпомогане на медико-биологичното възстановявяване
и профилактика на усложненията.
2.3. Във възстановителната фаза – осигуряване на максимално функционално възстановяване
и ефективна ресоциализация.
2.4. През време на хроничната фаза – поддържане на функционалното състояние и
ограничаване на патологичните последствия.
2.5. През всички фази на възстановителния
процес:
2.5.1. оценка и проследяване на ефекта от
приложеното комплексно лечение и рехабилитация;
2.5.2. оценка на рехабилитационния потенциал;
2.5.3. осигуряване качество на живот на
заболелите чрез навременен, компетентен и
правилен подбор на средства и методи от специализираната медицинска практика;
2.5.4. изготвяне на медицинска експертиза на
функционалната годност и рехабилитационния
потенциал с оглед разрешаване на професионалните и социалните проблеми на хората с
увреждания и застрашените от инвалидизиране
лица.
2.6. Дейността, провеждана извън лечебните
заведения от немедицински специалисти при
здрави лица за трениране и подобряване на
физическата кондиция на организма и за изграждане на двигателна култура в областта на
общественото здраве във връзка с промоция на
здравето, не се окачествява като медицинска
и не се регулира от този стандарт.
3. Упражняване на дейността по ФРМ – структура:
А) Дейността по ФРМ в лечебни заведения
за болнична помощ се извършва в клиники/
отделения по ФРМ в секции по отделните
направления на специалността с наличие на
повече от един фактор от един и същи вид.
Б) Дейността по ФРМ в извънболничната
помощ се осъществява в амбулатории за специализирана медицинска помощ:
1. групова практика за специализирана
медицинска помощ, медицинските центрове и
диагностично-консултативните центрове – в
секции/кабинети по основните направления
на специалността или в обособени кабини за
различните по вид фактори;

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

2. индивидуална практика за специализирана
медицинска помощ (ИПСМП):
а) в кабинети – в обем и оборудване според
целите на упражняваната дейност по регистрация;
б) консултативен кабинет;
в) кабинети по съответни високоспециализирани дейност/и (ВСД).
4. Водене и съхраняване на документацията:
4.1. В структурата по ФРМ се води журнал,
съхраняван по нормативно определения ред
и срок, в който персоналът на съответните
катедра/клиника/отдление/секция/кабинет
удостоверява с подписа си, че е запознат с
резултатите от ежегодните замервания на факторите на работната среда.
4.2. Проведените прегледи, консултации и
назначения в структурата по ФРМ се вписват
в отделни регистрационни журнали за амбулаторно и/или хоспитализирани болни. Съдържат
данни за пациента: лични данни, диагноза/и,
клиниката/отделението или специалиста, насочил го за лечение, дати на: приема, на контролния преглед и на изписване/дехоспитализация.
Съхраняват се в архива по реда, съществуващ
в болничното заведение, или по нормативно
определения ред и срок.
4.3. При прекратяване на структуктура по
ФРМ документацията, за която не е изтекъл
срокът за съхраняване съгласно нормативните
актове, се предава в държавния архив.
5. Изисквания към медицинска апаратура в
структурите по ФРМ:
5.1. да е от сертифициран производител,
със съответстващи технически и терапевтични
параметри, придружена с технически паспорт,
оригинално ръководство за експлоатация и
осигурен сервиз. Апаратурата, закупена до въвеждането на процедурата за сертифициране
на производителите, се съпровожда с документ
за съответствие от производителя, ако е преминал процедура на сертифициране, или от
оторизирано регионално физично звено или
от оторизирана лаборатория;
5.1.1. резултатите от техническата поддръжка
и профилактика се документират в протоколи
и се съхраняват в архива на структурата по
ФРМ за срок 5 години;
5.1.2. старшият рехабилитатор води и съхранява журнал за инструктаж за работа на персонала с апаратурата и техника на безопасност.
В структурите по т. 3-Б на същия раздел се
определя отговорникът за това.
5.2. за работа с деца да е технически подходяща за осигуряване прилагането на лечебните
методики;
5.3. за работа със специфична патология да
е оборудвана със специфични наконечници.
6. Специални изисквания:
А) Амбулаториите за специализирана медицинска помощ могат:
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1. да разкриват секции/кабинети/кабини
съгласно раздел III;
2. да провеждат консултации, лечение и
наблюдение и на трудноподвижни болни при
домашни условия, хосписи, домове за медикосоциални грижи.
3. Структура по ФРМ в медицински и медико-дентален център разкрива секции/кабинети/
кабини по раздел IIIА, т. 5.
4. Структура по ФРМ в диагностично-консултативен център разкрива секции/кабинети/
кабини по раздел IIIА.
5. Структурите по т. 3 и 4 могат да разкриват
места за краткосрочен престой на болни до 6
часа за осигуряване на дейности при хронични заболявания или остатъчни неврологични,
неврохирургични, опорно-двигателни, кардиологични и пулмологични заболявания и в късния
следоперативен период, както и рехабилитация
на последици от увреждания вследствие онкологични заболявания.
Б) Структурите по ФРМ в лечебните заведения за болнична помощ се класифицират на три
нива в зависимост от нивото на компетентност
съгласно раздел II.
В) Специализирана болница по ФРМ:
1. може да разкрива клиники/отделения/
секции по всички направления на специалността
по раздел III, оборудвани със съответната апаратура и обзавеждане, с възможност за повече
от едно работно място за всеки фактор;
2. разполага с квалифициран персонал по
всяко направление на специалността, което е
развито в болницата;
3. организира и провежда програми за физиопрофилактика и рекреация при социалнозначими и редки заболявания;
4. може да бъде база за обучение след положителна акредитационна оценка;
5. препоръчително е в лечебно-диагностичния
процес осигуряване и на:
5.1. поне 5 високоспециализирани медицински дейности и
5.2. методики за лечение с поне три естествени фактора.
Г) В специализираните болници за рехабилитация (СБР) се разкриват:
1. отделения/секции съгласно раздел IIIА,
както и:
2. отделения/секции/кабинети със специфично оборудване според профилирането по
съответните нозологии и за осигуряване методиките за лечение;
3. балнеолечебен, луголечебен, пелоидотерапевтичен или друга секция/отделение според
специфичния естествен фактор;
4. могат да бъдат бази за провеждане на
следдипломно обучение при положителна акредитационна оценка.
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Д) Структура по ФРМ към лечебни заведения за долекуване и продължително лечение
се осигурява с оборудване и кадри съобразно
неговия профил за целите на дейността.
Е) Структури по ФРМ могат да осъществяват и:
1. учебно-преподавателска дейност, при наличие на положителна акредитационна оценка
за това;
2. научноизследователска дейност.“
2. Наименованието и текстът на раздел „II.
Организационна структура по физикална и
рехабилитационна медицина в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ“
се изменят така:
„II. Нива на компетентност
Структурите по ФРМ в лечебните заведения
за болнична помощ се класифицират на три
нива в зависимост от нивото на компетентност,
чиито критерии покриват. Съобразно съответствието структурите могат да преминават от
едно ниво в друго.
1. Изисквания за структура по ФРМ I ниво
на компетентност:
1.1. Извършва се физикално лечение и
рехабилитация на заболявания на опорнодвигателния апарат (в т.ч. и дегенеративни),
неврологични заболявания и/или вътрешни
заболявания и/или хирургични заболявания,
хронични гинекологични заболявания, банална
детска патология, УНГ заболявания. Могат да
провеждат рехабилитация на последици от увреждания вследствие лечение на онкологични
заболявания. Осигуряват и ранната болнична
рехабилитация съобразно дейността на лечебното заведение. СБР и СБДПЛР осигуряват
лечението по профила на дейността си.
1.2. Работи най-малко един лекар с придобита медицинска специалност по физикална и
рехабилитационна медицина.
1.3. Извършват се най-малко 2000 процедури
годишно.
1.4. Структурата разполага със следната
апаратура: по раздел IIIА – т. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 2.1, 2.3, 2.5.
1.4.1. В случаите с развито едно направление на специалността или профилиране по
нозология/и, свързано с профила на болницата
за активно лечение/СБР/СБДПЛР, структурата
може да бъде оборудвана само със съответната
по вид апаратура, съобразно направленията на
раздел ІІІ или по някое от останалите причислени в раздел ІV.
1.4.2. За СБР – осигурява се директен прием/
приложение на специфичен фактор.
1.4.3. За СБДПЛР – осигурява се секция по
термотерапия и оборудване по т. 2.2 и 2.4 на
раздел ІІІА.
2. Изисквания за структура по ФРМ II ниво
на компетентност:
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2.1. В структурата се извършва физикално
лечение и рехабилитация на заболявания на
опорно-двигателния апарат, неврологични
заболявания, хирургични и вътрешни заболявания, УНГ заболявания, хронични гинекологични заболявания, детски заболявания – от
възпалително естество и последици от родова
травма. Могат да провеждат рехабилитация на
последици от увреждания вследствие лечение
на онкологични заболявания. Осигуряват и
ранната болнична рехабилитация съобразно
дейността на лечебното заведение.
2.2. В структурата работят най-малко двама
лекари, от които най-малко един с придобита
специалност по физикална и рехабилитационна
медицина, който притежава сертификат поне
по една от дейностите на т. 3 на раздел VII.
2.3. Извършват се най-малко 6000 процедури
годишно.
2.4. Структурата трябва да разполага със
следната апаратура: по раздел III А, по раздел
ІІІБ – т. 4 и т. 7 (оборудване – нискоинтензивен лазер).
2.4.1. В случаите с развито едно направление на специалността или профилиране по
нозология/и, свързано с профила на болницата
за активно лечение/СБР/ СБДПЛР, структурата
може да бъде оборудвана само със съответния
вид апаратура съобразно направленията на раздел ІІІ или по някое от останалите причислени
в раздел ІV.
2.4.2. За направлението по профила на
сертифицираната/ните дейност/и по т. 3. на
раздел VII структурата следва да разполага със
съответната апаратура – раздел III Б или по
останалите причислени в раздел ІV.
2.4.3. За СБР – се изисква и оборудване с
апаратура за осигуряване на приема/приложението на специфичния фактор; или за специфична
апликация, когато е профилирана по нозология.
2.4.4. За СБДПЛР – осигурява се и оборудване по т. 2.3.1. на раздел ІІІА.
3. Изисквания за структура по ФРМ III ниво:
3.1. Осигурява се наличието на повече от
един фактор от един и същ вид.
3.2. В структурата се извършва физикално
лечение и рехабилитация на всички заболявания, показани за лечение с факторите на
ФРМ, вкл. причислените в т. 5.7. на раздел VІІ
групи заболявания, комплицирани състояния
и казуистика; както и ранна рехабилитация
на последици от увреждания вследствие онкологични заболявания. Осигуряват и ранната
болнична рехабилитация съобразно дейността
на лечебното заведение.
3.3. В структурата работят най-малко трима
лекари, от които най-малко двама с придобита
специалност по физикална и рехабилитационна медицина; сертифицирани поне по една от
дейностите на т. 3 на раздел VІІ.
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В структури с научно-преподавателска дейност работят най-малко четирима лекари,
от които трима с придобита специалност по
физикална и рехабилитационна медицина,
сертифицирани поне по една от дейностите
на т. 3 на раздел VІІ, като съставът може да
се доокомплектува и с допълнителен брой лекари с оглед осигуряването є, като минимум
75 % от тях са с придобита специалност по
физикална и рехабилитационна медицина и
сертифицирани поне по една от дейностите на
т. 3. на раздел VІІ.
3.4. Извършват се най-малко 20 000 процедури годишно.
3.5. Структурата трябва да разполага със
следната апаратура: пълен обем по раздел III.
За СБР и СБДПЛР се изисква и оборудване с апаратура за специфични методики за
приема/приложението на специфичния фактор
извън директния.“
3. В раздел „III. Направления на Физикалната и рехабилитационна медицина, формиращи
съответните отделения/сектори/кабинети“ се
правят следните изменения и допълнения:
а) в наименованието на буква „А“ след думата
„основни“ се добавя „направления“;
б) т. 5 се изменя така:
„5. Оборудването по т. 1.2, 1.4, 2.2, 2.3.1,
2.4, 2.5, 3 и 4 за амбулаториите за специализирана медицинска помощ има препоръчителен
характер, като по преценка на лекаря – специалист по ФРМ, се осигурява и необходимото
за гарантиране качеството на медицинската
дейност, съобразно регионалните особености
и потребности“;
в) буква Б „Специфични“се изменя така:
„Б. Специфични направления:
1. Хидротерапия: отделение/секция – оборудване:
1.1. вани – общи и локални;
1.2. душове.
2. Термотерапия в по-разширен обем се
извършва при наличието на сауна.
3. Рефлексотерапия: отделение/секция/
кабинет – оборудване:
3.1. апарати за пунктура – за електроакупунктура с честота от 0 до 200 Hz с акумулаторно или нисковолтажно мрежово захранване;
3.2. набор стерилни игли;
3.3. методиките за лазер- и ултразвуково
въздействие в биологично активни точки (БАТ)
могат да се провеждат от компетентния за това
персонал и в други от секциите/кабинетите/
кабините със съответстващото оборудване;
3.4. общоприетите методики за въздействие
в рефлексогенни зони могат да се провеждат и
в секциите/кабинетите/кабините, оборудвани
с необходимата апаратура; за прескрипцията и
провеждането им не е необходима допълнителна следдипломна квалификация на персонала
по раздел V.
4. Функционални изследвания.
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5. Мануална терапия.
6. Тракционна терапия.
7. Лазертерапия.
При развити направления по т. 4,5,6,7 е необходимо специално оборудване и допълнителни
пособия съгласно раздел IV.
8. Структури III ниво разполагат и с апарат/и
за овладяване на остри или комплицирани
състояния, показани за лечение с факторите
на физикалната медицина, като например: за
ултразвукова аерозолотерапия, хидрогалванична
вана (обща или частична), апарат за пасивно
раздвижване на колянна и глезенна става, апарат за сегментна/целотелесна магнитотерапия,
апарат за екстракорпорална ударно-вълнова
терапия, апарат за лимфен дренаж или друг/и.“
4. В раздел „IV Осигуряване на организационната структура по физикална и рехабилитационна медицина“ се правят следните изменения
и допълнения:
а) т. 1.11 се заличава;
б) в т. 2.1 думите „Балнеолечебният сектор“
се заменят с „Балнеолечебна секция“;
в) т. 5.1 се изменя така:
„5.1. Помещенията на отделенията/секциите
/кабинетите за електро- и светлолечение се
разделят на кабини посредством дървени или
пластмасови прегради в светъл тон, с бърз и
удобен достъп (врата тип „летяща“, завеси).
Кабините с процедурна кушетка са с минимални
размери: дължина – 2 м, широчина – 1,5 м, и
височина 2 м. За високочестотна терапия – затворени екранирани кабини или самостоятелни
помещения с минимални размери 2,20 м дължина, 2,15 м широчина при височина 2,20 м.“
5. Раздел VI „Прием на болни“ се изменя
така:
„VI. Прием на болни
1. За амбулаторно лечение:
1.1. за първичен курс
1.2. за вторичен курс
1.3. за пореден курс.
2. Лежащо (хоспитализирани) болни:
2.1. В съответната организационна структура по ФРМ за назначаване и провеждане на
рехабилитационна програма – при болни от
други клиники и отделения.
2.2. При леглото на болния:
2.2.1. в съответната клиника/отделение – при
невъзможност за преглед и лечение в организационната структура по ФРМ – ранна болнична
рехабилитация след: остри състояния, оперативни интервенции и по: витални индикации,
увредено общо състояние, хроничнопрогресиращи заболявания със засягане на автономността
или други показания;
2.2.2. в собствената клиника/отделение/
секция.
Освен специализираната медицинска помощ
се осигуряват и общомедицинските дейности и
грижи, уредено в Правилника за устройството
и дейността на болничното заведение. При
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промяна на състоянието по отношение на основното или съпътстващото/ите заболяване/ия
към влошаване или по други показания пациентите се превеждат в съответната клиника/
отделение за лечение на острото заболяване
по съществуващия в лечебното заведение ред.
Необходимостта и обемът от продължаване на
физио-рехабилитационното лечение се преценява от ръководителя на рехабилитационния екип.
2.3. Показания за хоспитализация в структура по ФРМ:
2.3.1. протрахиран болков синдром;
2.3.2. състояния, изискващи постелен режим
и/или лечение с положение;
2.3.3. заболявания, показани за нееднократно
дневно провеждане на рехабилитационна и/или
факторна физикална терапия;
2.3.4. хронично или комплицирани болни;
2.3.5. състояния, изискващи лечение с комплекс от физикални фактори;
2.3.6. след състоянията, причислени в подточките на т. 5.6.“
6. В раздел „VII. Медицинска/лечебна
дейност“ се правят следните изменения и допълнения:
а) в т.1.1.2 думите „основна терапевтична
прескрипционна единица“ се заменят с „основна
терапевтична прескрипционна форма“;
б) в т. 2.1.1.1 думата „специфичните“ се
заменя със „специфични дейности“;
в) т. 2.8.1 се изменя така:
„2.8.1. лист „История на заболяването“ с
приложен фиш за функционално изследване/
измерване;“
г) в т. 2.8.4 думите „(отделение/клиника
към МБАЛ, СБР или БДПРЛ)“ се заличават;
д) в т. 2.9.1 думата „диспансери“ се заличава;
е) т. 2.10 се изменя така:
„2.10. Препоръчително е да владее поне две
високоспециализирани медицински дейности
за структури III ниво, а за специалистите от
СБАЛ, СБР и ЛЗДПЛР – поне тази, обусловена
от профила и спецификата на дейността.“;
ж) създава се нова т. 3.11:
„3.11. екстракорпорална ударно-вълнова
терапия/вибрационна терапия;“
з) досегашната т. 3.11 става т. 3.12;
и) в т. 4.1.5 думите „при леглото на болния,
в собствената или друга структура, както и в
структурата по ФРМ за амбулаторно лечение“
се заличават;
й) т. 4.2 се изменя така:
„4.2. отразяват в процедурния картон: изпълнени назначения, дата и подпис; при случаи
на неявяване на пациента в определени дни за
времето на провеждане на курса физикална терапия и рехабилитация се докладва на лекуващия
лекар, който взема решение за прекратяване
или продължаване на настоящия курс;“
к) т. 4.5 се изменя така:
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„4.5. Препоръчително е да владеят поне
една допълнителна квалификация за структури ІІ и ІІІ ниво на компетентност, а за тези
от СБАЛ, СБР и ЛЗДПЛР – обусловената от
профилировката и спецификата на дейността
за осигуряване методиките на лечение.“;
л) в т. 5.4.5 думите „пряко се контролира“
се заменят с думите „началото на процедурата
пряко се контролира“;
7. Навсякъде в приложението думите „сектор“, „сектори“, „секторите“, „сектора“, „сек
торно“ се заменят, както следва: със „секция“,
„секции“, „секциите“, „секцията“, „секционно“.
Министър: А.-М. Борисова
6982

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична хематология“ (ДВ,
бр. 25 от 2009 г.)
§ 1. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов § 2:
„§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.“
2. Досегашният § 2 става § 3.
§ 2. Приложението към член единствен,
алинея първа се изменя така:
„Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „КЛИНИЧНА
ХЕМАТОЛОГИЯ“
Раздел I
Общи положения
1. Медицинският стандарт „Клинична хематология“ се създава с цел повишаване,
поддържане и контрол на качеството в основните диагностична, лечебна и профилактична
дейност на специалността „Клинична хематология“. Стандартът по Клинична хематология
е съобразен с изискванията на паспорта на
хематолога в Европа (Harmonizes Curriculum
and The Hematology Pasport), изграден е на
принципа „структура – процес – резултат“ и
регламентира:
1.1. Основните изисквания към устройството, оборудването и специфичните функции на
основните структури и човешките ресурси,
осъществяващи комплекса дейности по специалността „Клинична хематология“.
1.2. Основните изисквания за задължителния
обем дейности, на които отговаря работата на
лекар с призната специалност „Клинична хематология“ в извънболничната специализирана
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хематологична помощ, както и в съответните
хематологични структури в лечебните заведения
за болнична помощ.
1.3. Основните изисквания за професионална компетентност на клиничните хематолози,
както и задължителните изисквания на система
за качество на регламентираните дейности.
1.4. Основните изисквания към организацията на работа, включващи насочване на пациентите, тяхната регистрация и проследяване,
права и задължения.
Раздел II
Характеристика на специалността „Клинична
хематология“
1. Дефиниция, основни цели и задачи
1.1. Дефиниция
Клиничната хематология е самостоятелна
и ясно определена медицинска специалност в
Република България. Клиничната хематология
е специалност с интердисциплинарен характер,
тясно свързана и взаимодействаща с всички
останали медицински специалности, но със специфична методология и терапевтична дейност.
Клиничната хематология е медицинска специалност и научна дисциплина, която изучава
кръвта и кръвотворните органи в норма и
патология и има следните компоненти:
1.1.1. Познания и адекватно разбиране на
съвременните концепции за епидемиологията,
етиологията, патофизиологията, диагнозата,
прогнозата и терапевтичните подходи на вродените и придобити заболявания на кръвта и
кръвотворните органи.
1.1.2. Познания, практически умения и интерпретация на показанията, чувствителността,
специфичността и информативната стойност
на специфичните лабораторно-хематологични,
морфологични, имунохематологични, флоуцитометрични, цитогенетични, молекулярнобиологични и образни методи за изследване
на кръвта и кръвотворните органи в норма и
патология.
1.1.3. Практически умения за диагностициране на доброкачествените и злокачествените
заболявания на кръвта и кръвотворните органи,
както и хематологичните прояви на вродени
и придобити заболявания на други органи и
системи.
1.1.4. Познания, практически умения в диагностицирането и интерпретацията на методите
за цялостна оценка на коагулационната система
в норма и патология. Познания и практически
умения за процедурите: плазмафереза, цитафереза и колекциониране на хемопоетични
стволови клетки.
1.1.5. Познания и практически умения за
прилагане на различни терапевтични подходи
при вродените и придобити заболявания на
кръвта и кръвотворните органи, поведението при
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спешни и животозастрашаващи хематологични
състояния, трансплантация на хемопоетични
стволови клетки.
1.1.6. Познаване методичните насоки и
законодателството за получаване, изследване
и използване на кръвта, кръвните съставки и
специално обработени кръвни компоненти и
продукти. Практически умения за клиничното
приложение на кръв и кръвни биопродукти и
адекватно поведение при нежелани реакции.
1.1.7. Познания и умения за провеждане на
клинични проучвания и научни изследвания
при заболявания на кръвта и кръвотворните
органи съгласно принципите на добрата клинична практика.
1.1.8. Комуникативни и психологически
умения, компетентност по етични проблеми
при болни със злокачествени заболявания на
кръвта и кръвотворните органи и терминални
състояния.
1.2. Основни цели
Основна цел на специалността „Клинична
хематология“ е осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика, прогнозиране на
хода на заболяването, адекватно специфично
терапевтично поведение и интензивно лечение, проследяване, медицинска експертиза на
работоспособността на пациента, ефективна
първична и вторична профилактика и диспансеризация на болните със заболяванията на
кръвта и кръвотворните органи.
1.3. Задачи
Основните задачи на специалността „Клинична хематология“ са свързани с постигане
на високо качество в реализирането на поставените цели чрез:
1.3.1. Подготовка на висококвалифицирани
медицински специалисти в областта на хематологията.
1.3.2. Осигуряване на адекватен обем медицински дейности в специализираната доболнична медицинска помощ по клинична хематология.
1.3.3. Осъществяване на комплексна и последователна специализирана хематологична
диагностично-лечебна дейност в лечебните
заведения за болнична помощ.
1.3.4. Осигуряване на мултидисциплинарен
подход и екипност при диагностиката, лечението
и проследяването на болни с хематологични
заболявания.
1.3.5. Оказване на специализирана консултативна, методична и експертна дейност.
1.3.6. Участие в изготвянето, провеждането и
контрола на програми по клинична хематология
в областта на общественото здравеопазване.
1.3.7. Провеждане на научноизследователска
и приложна дейност в областта на клиничната
хематология.
1.3.8. Систематично и планирано оценяване, мониториране, контрол и подобряване на
качеството на медицинските услуги в областта
на клиничната хематология.
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2. Ключови области на специалността „Клинична хематология“
2.1. Клинична хематология
2.1.1. Диагностициране и лечение на нарушения в еритроцитната редица: вродени и
придобити анемии с нарушена еритропродукция,
първични и вторични желязодефицитни анемии,
анемии с нарушен синтез на нуклеиновите киселини и хемоглобина, вродени и придобити
еритродеструктивни (хемолитични) анемии,
вторични анемични синдроми.
2.1.2. Диагностициране и лечение на болни
с костномозъчна недостатъчност.
2.1.3. Оптимално диагностициране и поведение при болни с доброкачествени, количествени
и качествени заболявания на гранулоцитната
популация.
2.1.4. Диагностициране и поведение при
болни с доброкачествени, количествени и качествени заболявания на имунокомпетентните
клетки и моноцитно-макрофагеалната система.
2.1.5. Диагностициране и поведение при
болни с доброкачествени количествени и качествени нарушения на мегакариоцитопоезата,
тромбоцитите, тромбоцитните дисфункции,
коагулационна и фибринолитични системи.
2.1.6. Диагностициране, лечение и проследяване на болни със злокачествени заболявания на
кръвта и кръвотворните органи: остри миелоидни левкемии, миелодиспластични синдроми,
хронични миелопролиферативни заболявания,
остри лимфобластни левкемии, хронични лимфопролиферативни заболявания, заболявания на
плазмоцитната редица и амилоидоза, заболявания на моноцитно-макрофагеалната система.
2.1.7. Познания и практически опит за
осъществяване на съвременно лечение на
хематологичните заболявания: химиотерапия,
лъчетерапия, таргетна терапия, моноклонални
антитела, имуносупресивни агенти, растежни
фактори, генна терапия, нови лекарствени
продукти.
2.1.8. Определяне на индикациите, риска
и ползата от автоложна и алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки
(ТХСК). Адекватно разбиране на съвременните
концепции за видовете автоложна и алогенна
трансплантация на хемопоетични стволови
клетки (ТХСК). Планиране на отделните етапи
по осъществяване на съответния вид пред- и
посттрансплантационна програма. Профилактика и лечение на усложненията от автоложна
и алогенна ТХСК.
2.1.9. Познания и лечение на спешните
състояния в клиничната хематология при хематологично болни: тумор-лизис синдром, дисеминирана вътресъдова коагулация, инфекции,
фебрилна неутропения, медиастинален синдром,
емезис, болка, нарушения в храненето. Палиативни и терминални грижи при хематологични
заболявания.
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2.1.10. Диагностициране, проследяване и
лечение на усложненията при лечението на
хематологичните заболявания; превенция на
безплодието.
2.1.11. Оценка и лечение на други хематологични нарушения: имунодефицитни състояния,
HIV, вродени метаболитни нарушения (порфирии, болести на натрупването), хематологични
отклонения при бременност, инфекциозни и
паразитни заболявания.
2.1.12. Познания и поведение при диагностичните проблеми на синдромите: цитопении,
левкемоидни реакции, спленомегалия, лимфаденомегалия, диспарапротеинемии.
2.2. Хематологична диагностика
2.2.1. Осъществяване на аспирация и био
псия на костен мозък, лумбална пункция и
тънкоиглена биопсия на лимфен възел.
2.2.2. Морфологична оценка и интерпретация
на рутинно и специално цитохимични и имунохимични оцветени кръвни натривки, аспирати и
отпечатъци от костен мозък, ликвор и телесни
течности при злокачествени заболявания на
кръвта и кръвотворните органи, аспират от
тънкоиглена биопсия на лимфен възел и тъкани.
2.2.3. Оценка на резултатите от хистологични
изследвания на костен мозък, лимфен възел,
слезка и други тъкани.
2.2.4. Оценка на лабораторните параметри за
метаболизма на желязото, витамин B12, фолиева
киселина, трансферин, феритин, електрофореза на хемоглобин, осмотична резистентност,
еритроцитни ензими.
2.2.5. Оценка на имунохематологичните
изследвания: крос-мачинг, директни анти
глобулинови тестове (директен Coomb’s тест),
скрининг за антитела (индеректен Coomb’s тест),
ABO и Rh типизиране на еритроцити, други
процедури за идентификация с антитела като
HLA типизиране и анти-HLA антитела и др.
2.2.6. Оценка на лабораторни тестове за
откриване на абнормни имуноглобулини (електрофореза на белтъци в серум, урина и ликвор,
имуноелектрофореза/ имунофиксация на серум/
урина, откриване на криоглобулини).
2.2.7. Оценка на флоуцитометрични изследвания на доброкачествени и злокачествени
заболявания на кръвта и кръвотворните органи:
определяне на линейната принадлежност, степен
на зрялост и специфичен подтип; установяване
и количествена оценка на минимална резидуална болест при болни със злокачествени
заболявания. Интерпретацията на данните от
флоуцитометрично изследване, съпоставени с
други клетъчно-биологични качества на изследвания материал: морфология, цитохимия,
цитогенетика и молекулярен анализ.
2.2.8. Количествено определяне броя CD34+
стволови клетки в кръв, костен мозък и аферезни продукти чрез флоуцитометрия.
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2.2.9. Оценка на индикациите и интерпретация на резултати от цитогенетични и молекулярно-генетични изследвания при хематологичните
заболявания с оглед определяне на диагнозата,
терапевтичното поведение, прогнозата и проследяването на болестта.
2.2.10. Оценка на показателите за биологична активност на хематологични заболявания
(b2-микробулин, LDH, тимидинкиназа, СRР).
Интерпретация на генетични и молекулярнобиологични тестове за минимална резидуална
болест.
2.2.11. Познания за индикациите и интерпретация на резултати от образните и нуклеарно-медицинските методи за диагностика на
хематологичните заболявания.
2.3. Тромбоза и хемостаза
2.3.1. Познания и интерпретация на методите
за оценка на съдовата хемостаза, количествените/качествените нарушения в тромбоцитите,
плазмената фаза на коагулацията и фибринолитичната система.
2.3.2. Диагностициране, лечение и проследяване на болни с вродени нарушения на първичната и плазмената фаза на кръвосъсирването:
вазопатии, тромбоцитопении/патии, коагулопатии. Специфични хемостазни изследвания,
скрининг тестове, инхибитори, имунологични,
молекулярни и генетични методи. Терапевтични
методи и средства, индикации за приложение
и профил на безопасност.
2.3.3. Диагностициране, лечение и проследяване на болни с придобити нарушения на
първичната и плазмената фаза на кръвосъсирването, вкл. дисеминирана вътресъдова
коагулация. Формулиране на подходящ план за
клинично поведение, консултации за оптимално
терапевтично приложение на кръв и кръвни
биопродукти в тясна връзка в другите области
на медицината.
2.3.4. Познания и интерпретация на методите за оценка на генетичните и придобити
рискови фактори за изявата на тромботична
диатеза (наследствена тромбофилия, дефицит
на антикоагуланти, придобита протромботична
болест, антифосфолипиден синдром, тромбоемболична болест). Оценка на риска от рецидиви,
консултации за профилактика и лечение.
2.3.5. Познания и интерпретация на индикациите за антикоагулантно лечение и
профилактика, лабораторно мониториране и
дозиране на антикоагулантна и тромболитична
терапия, преодоляване на страничните ефекти,
преценка продължителността и интензивността
на лечението; консултации за използване на
антикоагуланти и тромболитици.
2.4. Трансфузионна терапия
2.4.1. Познаване и прилагане на законодателството и методичните указания за използване
на кръв, кръвни съставки и биопродукти.
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2.4.2. Определяне на индикации за спешни
и планови трансфузии. Адекватно информиране на пациента. Определяне на необходимия
обем, честота, условия и оценка на ползите и
контрол на трансфузиите.
2.4.3. Познаване на общите принципи за
добиване, контрол и съхранение на стандартни
и специфични кръвни компоненти.
2.4.4. Подбор и подготовка на донори на
кръв, хемопоетични стволови клетки и кръвни
компоненти.
2.4.5. Изследване на съвместимост по кръвни
групи ABO и D групи, пълен фенотип, скрининг
за Rhesus и Kell антитела, сross-match.
2.4.6. Идентифициране, изследване, документиране и съобщаване на странични реакции при
трансфузии. Адекватно клинично поведение при
настъпили нежелани явления при трансфузия
на кръв или кръвни съставки.
2.4.7. Определяне на индикации и назначаване на плазмафереза и цитафереза.
2.4.8. Оценка на колекцията на хемопоетични
стволови клетки, предназначени за автоложна
и алогенна ТХСК.
2.4.9. Осъществяване на терапевтична флеботомия.
2.5. Допълнителни компоненти на клиничната хематология
2.5.1. Осъществяване на диагностично-лечебните дейности при хематологични заболявания
в мултидисциплинарен екип.
2.5.2. Научно-преподавателска дейност в
областта на клиничната хематология в хематологични структури към лечебни заведения,
акредитирани за учебно-преподавателска дейност, и/или признати бази за специализация
по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните
заведения, както и за обучение на докторанти
за придобиване на образователна и научна
степен „доктор“ по реда на Закона за висшето
образование.
2.5.2.1. Поддържане и развиване на материална база, преподавателски и научен състав
съгласно ЗВО, ЗНСНЗ и правилника за устройството и дейността на съответното висше
учебно заведение.
2.5.2.2. Осъществяване на обучение на студенти по професионални направления „Медицина“,
„Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни
грижи“ съгласно учебния план, учебната програма и учебния график на съответното висше
учебно заведение.
2.5.2.3. Осъществяване на следдипломно
обучение на висши медицински кадри по специалностите „Вътрешни болести“, „Клинична
хематология“, „Обща медицина“ и докторанти
по научната специалност „Хематология и преливане на кръв“.
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2.5.2.4. Провеждане на научни изследвания
в основните направления на клиничната хематология. Изучаване и внедряване на съвременните постижения на клиничната хематология
в световната медицинска наука.
2.5.2.5. Изучаване, анализиране и прогнозиране на заболеваемостта от болести на кръвта
и кръвотворните органи на населението както
от съответния регион, така и за страната.
2.5.2.6. Осъществяване на сътрудничество в
научно направление, технологии и подготовка
на кадри в български и чуждестранни висши
учебни заведение в областта на клиничната
хематология.
2.5.2.7. Организиране, провеждане и участие
в научни сесии, конференции, конгреси, симпозиуми и стимулиране на научното творчество
на своите специалисти.
2.5.3. Информиране и обсъждане на разбираем език, съобразен с различията в социалния
и културен статус, с хематологично болните и
техните семейства относно естеството на заболяването, целите, етапите и очакваните странични
реакции на лечението, както и евентуалните
промени в хода на заболяването.
2.5.4. Разпознаване и преодоляване на психологическия дистрес при болни с хематологични
заболявания. Осигуряване на специализирана
психосоциална консултация.
2.5.5. Разбиране и прилагане на принципите на медицинската етика и деонтология при
разрешаването на специфични въпроси, пред
които се изправят болните с хематологични
заболявания и техните семейства, както и
участниците в диагностично-лечебния процес.
2.5.6. Предоставяне на информация и консултация на болните в терминални стадии на
хематологични заболявания и техните семейства
за възможностите за палиативни грижи.
2.5.7. Участие в планирани национални и
международни клинични проучвания в областта
на клиничната хематология при познаване и
спазване на нормативните актове. Информиране на включваните в проучвания пациенти
с хематологични заболявания за целите на
проучването на достъпен език, съобразено с
различията в социалния и културен статус, и
изразяване на информирано съгласие за тяхното
участие. Провеждане на лечение и проследяване
съгласно одобрените протоколи на клиничните проучвания. Разпознаване, съобщаване и
адекватно клинично поведение при очаквани
и неочаквани нежелани реакции в хода на
клиничните проучвания. Анализ и обсъждане
на резултати.
2.5.8. Прилагане и интерпретация на тестове
за оценка на качеството на живот при болни
с хематологични заболявания.
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2.5.9. Установяване, документиране и информиране на съответните институции за всички
сериозни и неочаквани странични ефекти от
провежданото лечение при болни с хематологични заболявания.
3. Професионална компетентност и професионална квалификация в специалността
„Клинична хематология“;
3.1. Под компетентност в клиничната хематология се разбира устойчиво, адекватно,
умело и качествено решаване на проблемите на
диагностицирането, лечението, профилактиката
и/или изучаването на заболяванията на кръвта
и кръвотворните органи, на хематологичните
усложнения и изяви на заболявания на други
органи и системи.
3.1.1. Лекарска компетентност
3.1.1.1. Лечебно-диагностичната дейност
по отношение на пациенти с хематологични
заболявания се оказва от лекари със следната
професионална квалификация:
а) общопрактикуващ лекар: разпознава болни
с хематологични заболявания и усложнения
и насочва за консултация с лекар с призната
специалност „Клинична хематология“;
б) лекар, специализиращ клинична хематология: разпознава болни с хематологични заболявания и усложнения и насочва за консултация
с лекар с призната специалност „Клинична
хематология“;
в) лекар с призната специалност „Клинична хематология“: осъществява самостоятелна
дейност в диагностиката и лечението на хематологичните заболявания и хематологичните
усложнения при други заболявания;
г) лекар с призната специалност „Клинична
хематология“, хабилитирано лице или с допълнителна квалификация за високоспециализирана дейност в областта на хематологията:
осъществява дейности в ключови области и
подобласти на клиничната хематология, както и
учебно-преподавателска, диагностично-лечебна
и научно-консултативна;
д) консултант – лекар с призната специалност, различна от клинична хематология:
консултира специфичните усложнения на съответните органи и системи и тяхното лечение
на фона на хематологично заболяване.
3.2. Следдипломна квалификация
3.2.1. Медицинска специалност „Клинична
хематология“ се придобива по реда на Наредба
№ 34 от 2007 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването и Закона за
здравето (ДВ, бр. 7 от 2007 г).
3.2.2. Придобиването на научна степен/звание или допълнителна специалност е основание
за упражняване на учебна и консултативна
дейност с повишена сложност и интердисциплинарен характер.
3.3. Дейности, за които е необходима допълнителна квалификация:
3.3.1. Дейности с повишена сложност:
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а) лечение на пациенти с хематологични
заболявания в група с неблагоприятен прогностичен индекс;
б) приложение на високодозова химиотерапия, миелоаблативна химиотерапия и режими
с редуциран интензитет;
в) използване на таргетна терапия;
г) трансплантация на хемопоетични стволови клетки;
д) владеене на аферезна техника.
3.3.2. Интердисциплинарни дейности:
а) специализирана хематологична лабораторна диагностика;
б) колекция на хемопоетични стволови
клетки от периферна кръв, костен мозък от
пациенти или здрави донори;
в) обработка, криоконсервиране и съхранение
на продукти от хемопоетични стволови клетки.
4. Качество на диагностично-лечебния процес в специалността „Клинична хематология“.
4.1. Качество в клиничната хематология. Под
качество в клиничната хематология се разбира
възможност за осигуряване на продължителна,
комплексна и координирана хематологична
помощ при заболявания на кръвта и кръвотворните органи за всички лица, съответстваща
на доказателствено базирана медицина при
най-съвременно биомедицинско, психологично
и социално-природно разбиране за здравето.
4.2. Качество на диагностичния процес. Диагностицирането на заболяванията на кръвта и
кръвотворните органи представлява комплекс
от процедури (Standart Operating Procedures),
осигуряващи съвременна и точна диагноза на
отделните нозологични единици.
4.2.1. В изграждането на диагнозата се прилагат конвенционални и съвременни физикални
данни и биохимични показатели, хистологични,
имунохистохимични, цитохимични, флоуцитометрични, цитогенетични, молекулярно-генетични, хирургични и образни методи, включени
в специални диагностични панели.
4.2.2. Неотменна част на диагностичния
процес е изследването и обсъждането на комплекс прогностични показатели и създадените
на тяхна основа специфични прогностични и
стадийни системи, които разпределят пациентите в отделни рискови групи, предопределят
терапевтичната стратегия, прогнозата и преживяемостта.
4.2.3. Окончателната диагноза при злокачествените заболявания на кръвта и кръвотворните
органи се приема от Клинична комисия, съставена от хематолози, хисто-/имунопатолози,
лъчетерапевти и специалисти по образна диагностика, имащи отношение към диагностичния
процес, разпределението по клинични стадии
и лечебна стратегия.
4.2.4. Клиничната комисия се създава към
хематологични структури от III ниво със заповед на ръководителя на лечебното заведение,
определяща поименно нейния състав, структура,
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правила за дейност и работен график. Решенията на клиничната комисия се документират в
досието на пациента.
4.2.5. Крайният резултат от качеството на
диагностичния процес се оценява чрез:
а) своевременност и точност на диагнозата;
б) ниво на компетентност на диагностичния
екип;
в) използвани методи в диагностичния
процес;
г) съвременни морфологични, имунофенотипни, имунохистохимични, генетични и патогенетично обусловени класификационни схеми;
д) количество на неуточнени или недиференцирани хистологични диагнози;
е) необходимост от ревизии на диагностичните резултати;
ж) съвпадение на насочващата, приемната,
работната, окончателната и патоанатомичната
диагноза.
4.3. Качество на лечебния процес. Лечението на болните със заболявания на кръвта
и кръвотворните органи се базира на найсъвременните достижения и възможности на
медицинската наука.
4.3.1. При лечението на злокачествените
заболявания се прилага комплекс от специфични методи: химиотерапия, имунотерапия,
радиотерапия, трансплантационни програми.
Отделните методи са с консенсусно уточнен
алгоритъм (компоненти, дозировка, продължителност, интервал) и линия на приложение
в зависимост от:
а) прогностичните фактори и стадийни системи (риск-адаптирана терапия);
б) етапите на лечение;
в) терапевтичния отговор;
г) еволюцията и фазите на болестта.
4.3.2. Чрез прилаганите методи се оформя
терапевтична стратегия, уточнена от клиничната
комисия и чиято основна цел е подобряване
прогнозата и преживяемостта на болните чрез:
а) тотална ерадикация на патологичния клон
и излекуване на болните;
б) потискане на неоплазийната линия с
продължителен контрол върху болестта;
в) отстраняване на мъчителните симптоми
на болестта;
г) овладяване на страничните ефекти от
прилаганото лечение;
д) подобряване качеството на живот;
е) социална реадаптация на болните.
4.3.3. Крайният резултат от проведеното
лечение се оценява чрез специфичен за всяка
нозологична единица комплекс от показатели,
формиращи отделни качествени степени на
терапевтичния отговор:
а) пълна ремисия;
б) частична ремисия;
в) минимална ремисия;
г) стабилно състояние (без ремисия, но и
без прогрес);
д) прогрес на заболяването.
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4.3.4. За всяка степен на терапевтичен отговор
при непостигната пълна ремисия се прилага
отделна терапевтична стратегия.
4.3.5. Нива на препоръчителност и степен на
доказателственост на терапевтичните схеми и
методи на лечение. Предложените терапевтични
схеми и методи са основани на клиничните
доказателства за терапевтичните резултати от
тях, съвременните научни достижения в хематологията и различни проучвания. В зависимост
от това те имат различни нива на препоръчителност и степен на доказателственост:
Нива на препоръчителност
Ниво

Изисквания

А

Най-малко едно рандомизирано, контролирано проучване като част от достъпната литература, доказващо специфичното твърдение

В

Наличност на добре проведени нерандомизирани клинични проучвания по
специфичното твърдение

С

Данни, получени при експертни срещи
или от клиничен опит
Степен на доказателственост

Степен

Тип на доказателственост

Iа

Доказателствата са на базата на метаанализ от множество рандомизирани
контролирани проучвания

Iв

Доказателствата са на базата на поне
едно рандомизирано и контролирано
проучване

IIа

Доказателствата са на базата на поне
едно нерандомизирано проучване, вкл.
фаза II, с добър дизайн и проучвания с
контролирани случаи

IIв

Доказателствата са на базата на поне
едно от други подобни проучвания с
добър дизайн, наподобяващо експерименталните

III

Доказателствата са на базата на метаанализ на неекспериментални сравнителни, корелационни и казус-контролирани проучвания с добър дизайн във
фаза II и публикувани само като резюмета

IV

Доказателствата са на базата на доклади
от експертен комитет, мнение или клиничен опит от водещи специалисти или
хематологични центрове

5. Обща схема на медицинските дейности
в отделните нива на здравно обслужване на
пациенти със заболявания на кръвта и кръвотворните органи. „Маршрут“ на пациента.
5.1. Медицинските дейности при пациенти
със заболявания на кръвта и кръвотворните
органи се осъществяват на следните нива:
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• общопрактикуващ лекар от извънболничната медицинска помощ;
• лекар с призната специалност „Клинична
хематология“ от извънболничната помощ;
• лекар с призната специалност „Клинична
хематология“ от приемно-консултативните кабинети на болничните заведения;
• лекари с призната специалност „Клинична
хематология“ от хематологичните стационари
на заведенията за болнична помощ.
5.2. Медицински дейности и отговорност
при пациенти със заболявания на кръвта и
кръвотворните органи на ниво общопрактикуващ лекар:
5.2.1. Осъществява изследвания на кръвта
в рамките на задължителните профилактични
прегледи съгласно нормативните документи за
профилактичните прегледи и диспансеризация.
5.2.2. Насочва пациенти за консултация
със специалист хематолог при всяко нововъзникнало съмнение за заболяване на кръвта и
кръвотворните органи, както и при:
• количествени и качествени отклонения в
периферната и диференциална кръвна картина;
• неясни анемични състояния без категорични доказателства за железен и вит. В12 дефицит;
анемични състояния, съчетани с индиректна
билирубинемия със или без спленомегалия,
фебрилитет, левкоцитоза или левкопения, тромбоцитоза или тромбоцитопения, с хеморагична
диатеза, лимфоаденомегалия, костни фрактури;
• увеличени лимфни възли, които не могат
да бъдат свързвани със специфичен или неспецифичен възпалителен процес и без повлияване
от лечение в продължение на месец; увеличени
лимфни възли със спленохепатомегалия;
• неясна локална или системна хеморагична
диатеза.
5.2.3. Насочва пациенти със заболявания на
кръвта и кръвотворните органи за консултация
или хоспитализация в спешен и планов порядък
придружено от необходимия за всяка нозологична единица минимум кръвни, биохимични
и/или по преценка – образни изследвания.
5.2.4. Осъществява наблюдение, контролни
изследвания или симптоматично лечение на
пациенти с доброкачествени хематологични
заболявания, изрично посочени след консултация от хематолог или в епикриза от болнично
заведение за хематологична помощ.
5.2.5. Издава и подготвя документи за временна нетрудоспособност и медицинска експертиза на работоспособността на пациенти със
заболявания на кръвта и кръвотворните органи.
5.2.6. Поддържа медицинска документация
на пациенти със заболявания на кръвта и
кръвотворните органи съгласно нормативните
изисквания.
5.3. Медицински дейности и отговорност
при пациенти със заболявания на кръвта и
кръвотворните органи на ниво лекар с при-
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зната специалност „Клинична хематология“ от
амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ (СИМП).
5.3.1. Основните медицинските дейности
на лекар с призната специалност „Клинична
хематология“ от СИМП са детайлизирани в
раздел III, т. 1 и най-общо включват:
• консултации на пациенти със съмнение
или с уточнено хематологично заболяване,
насочени от общопрактикуващия лекар;
• осъществяване на специализирани диагностични дейности, планови и спешни общотерапевтични манипулации, както и специфично
лечение на пациенти с малигнени хематологични заболявания, неизискващо стационарни
условия, в обем и вид, посочени в решение на
клинична комисия или указани в епикриза от
болнично заведение за хематологична помощ;
• насочване за хоспитализация, наблюдение,
контролни кръвни, биохимични и образни изследвания, консултации с други специалисти
на пациенти с хематологични заболявания при
спазване указанията в епикризите от болнични
заведения за хематологична помощ.
5.4. Медицински дейности и отговорност
при пациенти със заболявания на кръвта и
кръвотворните органи на ниво лекар с призната
специалност „Клинична хематология“ от приемно-консултативните кабинети на болничните
заведения за хематологична помощ.
5.4.1. Процесът медицински дейности на
ниво приемно-консултативни кабинети (ПКК)
е съобразен с настоящия стандарт и с правилника за устройството, дейността и вътрешния
ред на приемно-консултативния кабинет на
съответното лечебно заведение за болнична
помощ и включва:
• Преглед и преценка на индикациите за
хоспитализация, както и наличието на предхоспитализационен минимум на насочения за
планова или в условия на спешност хоспитализация пациент с хематологично заболяване.
• Пренасочване по преценка на пациенти
за консултация към ПКК на друго отделение.
• Осъществяване на лечебни процедури с
неотложен характер при пациенти в тежко
състояние до настаняването в стационар.
• Контролиране процеса на информирано
съгласие на пациента, съхраняване и архивиране на документацията по приема на пациенти
съгласно нормативните изисквания и НРД.
5.5. Медицински дейности и отговорност
при пациенти със заболявания на кръвта и
кръвотворните органи на ниво лекари с призната специалност „Клинична хематология“ от
хематологичните стационари на заведенията за
болнична помощ.
5.5.1. Медицински дейности и отговорности
на ниво лекари с призната специалност „Клинична хематология“ и медицинските сестри от
хематологичните стационари на заведенията за
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болнична помощ са детайлизирани в раздел
III и представляват многоетапен процес, който
най-общо включва:
5.5.1.1. Прием, санитарно-хигиенна обработка и настаняване на пациенти. Дейностите по
приема, хигиенната обработка и настаняването на пациентите в болничния, вкл. дневния
стационар, се извършват под наблюдението на
старшата медицинска сестра от екип – сек
торна медицинска сестра/санитар/технически
сътрудник, и са регламентирани чрез Стандартна
оперативна процедура (СОП) за организация
на потока медицински дейности и длъжностните характеристики на отговорния персонал,
утвърдени в болничното заведение.
5.5.1.2. Диагностични процедури – представляват комплекс от специфични и общодиагностични дейности при пациент с хематологично заболяване в хематологичен стационар,
детайлизирани в раздел III съгласно нивата
на хематологичните стационари (от I до III) и
изискванията за компетентност на медицинския
персонал.
5.5.1.2.1. Диагностичните процедури се извършват след обсъждане и съгласно методични
указания за всяка нозологична единица и СОП
при заболяванията на кръвта и кръвотворните
органи от лекуващия екип и други екипи за
специализирани диагностични изследвания в
клиничната хематология.
5.5.1.2.2. Диагностичните процедури се
извършват само след писмено информирано
съгласие на пациента.
5.5.1.3. Терапевтични процедури. Специфичните и общотерапевтичните процедури
при пациент с хематологично заболяване в
хематологичен стационар са детайлизирани в
раздел III съгласно нивата на хематологичните стационари (от I до III) и изискванията за
познания и компетентност на лекуващия екип.
5.5.1.3.1. Терапевтичните процедури за всеки
пациент със злокачествено заболяване на кръвта
и кръвотворните органи се извършват съгласно
възприетата терапевтична стратегия, която е
обсъдена, консенсусно приета и препоръчана
от клиничната комисия на базата на методични
указания за лечение в клинична хематология.
5.5.1.3.2. Терапевтичните процедури се извършват под ръководството и контрола на
лекуващия лекар с регламентирано участие и
наблюдение от страна на секторната и манипулационната медицинска сестра съобразно
изискванията за познания и компетентност,
СОП и техните длъжностни характеристики,
утвърдени в хематологичния стационар.
5.5.1.3.3. Секторната медицинска сестра
разяснява персонално на пациента времето,
интервалите и начина на приложение на лекарствения продукт. Манипулационната медицинска сестра прилага лекарствените продукти
съобразно предписания начин и доза, като
спазва техниката на безопасност, общите или
специфични условия за приложение на всеки
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един от тях, разпознава непосредствените усложнения и странични реакции, свързани с
тях, както и спешните медицински действия
до намесата на лекар.
5.5.1.3.4. Терапевтичните процедури се прилагат само след писмено информирано съгласие
на пациента.
5.5.1.4. Дехоспитализация на пациенти със
заболявания на кръвта и кръвотворните органи.
5.5.1.4.1. След приключване на планираните
диагностични дейности, обем лечение и оценка
на терапевтичния отговор пациентите със заболявания на кръвта и кръвотворните органи
се дехоспитализират с издадена от лекуващия
лекар и подписана от началник-отделение/
клиника епикриза, която включва следните
задължителни данни:
• точна окончателна диагноза, стадий на
заболяването и рисков индекс;
• дата и номер на документа, уточняващ
хистологичната диагноза;
• дата и номер на решението на клиничната комисия по хематология за препоръчаната
терапевтична стратегия или нейните корекции
в цялостната еволюция на болестта;
• сегашното състояние на пациента и неговата динамика след лечението;
• основни параклинични данни за заболяването, неговата активност и тяхната динамика
след лечението;
• приложеното етиологично, патогенетично и
симптоматично лечение, моно- или полихимио
терапевтичните режими при злокачествените
хематологични заболявания с количествена
оценка на употребените цитостатични продукти;
• странични реакции и усложнения от лекарствените и кръвни продукти;
• точни указания съгласно нормативните
документи и НРД към общопрактикуващия
лекар или лекаря с призната специалност
„Клинична хематология“ от СИМП за по-нататъчно поведение при пациента: наблюдение,
контролни изследвания, амбулаторно, домашно
или поддържащо лечение, лекарствени продукти
с доза и продължителност, дата на следваща
хоспитализация, медицинска експертиза на
работоспособността, диспансеризация.
6. Гранични области на специалността „Клинична хематология“
6.1. Клиничната хематология е специалност
с интердисциплинарен характер, взаимодействаща с всички останали медицински специалности.
Припокриващите се територии за клиничната
хематология са области от отделни клинични
специалности, в които има вторично ангажиране на кръвта и кръвотворните органи, както
и специалности, подпомагащи диагностиката и
лечението на кръвните заболявания.
6.2. Описание на припокриващите се територии и граници на отговорност
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Припокриващите се територии – медицински специалисти

Граници
на отговорност на
другите специалности
към хематологията

Граници
на отговорност
на хематологията
към други специалности

1

2

3

Акушерство и

Диагностична, лечебна

Диагностична, лечебна

гинекология

- консултира пациенти с хематоло-

- консултира пациенти с хематоло-

гични заболявания във връзка с услож-

гични изяви на гинекологични забо-

нения и клиничните прояви от гени-

лявания;

талната система;

- провежда лечение на малигнени

- консултира по въпроси за репро-

хемопатии при бременност;

дуктивната функция, вкл. пренатална-

- консултира при нужда относно

та диагностика на генетично обреме-

индикации и начини на прилагане

нени пациенти и хематологично болни

на кръв и кръвни съставки при

на цитостатична терапия;

необходимост;

- сътрудничи при лечение на малигне-

- консултира пациенти с придобити и

ни хемопатии при бременност

конгенитални нарушения на хемостазата във връзка с провеждане на
хирургични интервенции

Анестезиология
и интензивно

Лечебна

Диагностична, лечебна

лечение

- консултира пациенти с хематологични

- консултира предоперативно паци-

заболявания при необходимост от анесте-

енти с хематологични отклонения

зия или интензивно лечение

по отношение на кръвните показатели и
хемостазата;
- консултира пациенти на интензивно
лечение с хематологични отклонения;
- консултира за определяне на
индикации, обем, честота и условия за
спешни и планови трансфузии на кръв,
кръвни съставки и специално обработени кръвни продукти

Вирусология

Диагностична

Диагностична

- участва в етиологичното уточняване

- консултира пациенти с хематоло-

на неясни фебрилни състояния и/или

гични изяви на вирусни заболявания;

вирусни инфекции, които причиняват

- диагностицира и лекува хематоло-

или протичат с хематологични промени;

гични неоплазии в хода на HIV

- участва в задължителния контрол на

инфекция

широк спектър вируси при болни преди и
след ТХСК: вирусен хепатит, HIV,
EBV, CMV и др.
Гастроентерология

Диагностична, лечебна

Диагностична, лечебна

- консултира болни с някои форми на

- консултира пациенти с хематоло-

анемия (мегалобластни, желязодефи-

гични изяви на гастроинтестинални

цитни и др.) и ангажиране на гастро-

заболявания

интестиналния тракт;
- насочва към хематолог суспектни или
доказани хематологични неоплазии с
ангажиране на храносмилателния тракт;
- чернодробна биопсия при хематологични заболявания
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Ендокриноло-

Диагностична

Диагностична, лечебна

гия и болести

- ендокринологична консултация при

- участва в уточняване на хемато-

на обмяната

болни, които подлежат на цитостатична

логични промени при ендокринни

и лъчетерапия;

заболявания;

- насочва към хематолог суспектни или

- диагностика и лечение на хемато-

доказани хематологични неоплазии с

логични неоплазии с ангажиране на

ангажиране на ендокринната система

ендокринната система

Инфекциозни

Диагностична, лечебна

Диагностична, лечебна

болести

- участва в етиологичното уточняване на

- консултира пациенти с хематоло-

неясни фебрилни състояния и/или инфек-

гични изяви на инфекциозни заболя-

циозни заболявания, протичащи с

вания;

хематологични промени;

- диагностицира и лекува хематоло-

- консултира инфекциозни усложнения

гични неоплазии в хода на HIV

в хода на хематологични заболявания

инфекция

при необходимост
Кардиология

Диагностична, лечебна

Диагностична

- насочва за специализирана консулта-

- консултира хематологични и хемо-

ция при необходимост хематологични и

стазни промени при сърдечни забо-

хемостазни промени при сърдечни забо-

лявания (сърдечна недостатъчност,

лявания (сърдечна недостатъчност,

клапно протезиране, лечение с анти-

клапно протезиране, лечение с

коагуланти) при необходимост

антикоагуланти);
- осъществява специализирана оценка
на сърдечната функция при болни,
които подлежат на високодозови режими
на цитостатично лечение;
- консултира кардиологични усложнения
на хематологични заболявания и тяхното
лечение
Клинична

Диагностична

Диагностична

имунология

- участва в тясно взаимодействие с хема-

- консултира пациенти с хематоло-

толога при изграждане на диагнозата, съв-

гични изяви на заболявания на

местното лечение и проследяване на бол-

имунната система

ни с хематологични неоплазии;
- консултира промени в клетъчния и хуморален имунитет при хематологични
заболявания;
- изследвания на тъканната съвместимост и търсенето на дарители за алогенна
трансплантация на хемопоетични
стволови клетки
Клинична

Диагностична

Диагностична

лаборатория

- участва в тясно взаимодействие с хе-

- специализирана хематологична

матолога при изграждане на диагнозата

лабораторна диагностика

и проследяване на болните
Кожни и вене-

Диагностична, лечебна

Диагностична, лечебна

рически болести

- участва в диагностиката и лечението

- консултира пациенти с хематоло-

на кожни промени при малигнени хемо-

гични изяви на дерматологични

патии, имуноалергични вазопатии с кож-

заболявания

ни промени и др.
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Лечебна

Диагностична, лечебна

- планира и провежда лъчетерапия при

- консултира пациенти с хематоло-

хематологични неоплазии

гични усложнения при лъчетерапия
за диагностика и лечение;
- диагностицира и лекува остра и
хронична лъчева болест

Медицинска

Диагностична, лечебна

Диагностична

паразитология

- участва в етиологичното уточняване

- консултира пациенти с хематоло-

на паразитни заболявания, протичащи

гични прояви на паразитни заболя-

с хематологични промени;

вания за диагностика и лечение;

- участва в тясно взаимодействие с хе-

- разпознава еритроцитни паразити

матолога при изграждане на диагнозата,

в хемограми и миелограми

съвместно лечение и проследяване на
болните
Микробиология

Диагностична

Диагностична

- осъществява рутинна и експресна

- насочва за специализирана микро-

микробиологична диагностика на био-

биологична диагностика с оглед

логични секрети и хемокултури с изо-

етиологично уточняване на неясни

лиране на патогенни микроорганизми,

фебрилни състояния и/или инфек-

идентификация и антибиограма

циозни усложнения при хематологични заболявания

Неврохирургия

Диагностична, лечебна

Диагностична

- консултира пациенти с хематологични

- консултира и лекува пациенти с

заболявания при необходимост от невро-

пред- и постоперативно установени

хирургическа интервенция

хематологични заболявания на
централната и периферна нервна
система

Нервни болести

Диагностична, лечебна

Диагностична, лечебна

- насочва за специализирана консулта-

- консултира пациенти с хематоло-

ция пациенти с неврологични заболява-

гични прояви при болни с невроло-

ния и хематологични усложнения;

гични заболявания;

- консултира, диагностицира и участва

- консултира болни с автоимунни

в лечението на неврологични усложнения

неврологични заболявания с оглед

при хематологични заболявания

определяне на индикациите и осъществяване на трансплантация на
хемопоетични стволови клетки

Нефрология

Диагностична, лечебна

Диагностична

- насочва за специализирана консулта-

- консултира пациенти с хематоло-

ция пациенти с хематологични промени

гични прояви при болни с бъбречни

при остри хронични бъбречни заболява-

заболявания със и без бъбречна недо-

ния със и без бъбречна недостатъчност;

статъчност

- участва в лечебния процес на настъпила в хода на хематологично заболяване
бъбречна недостатъчност
Нуклеарна

Диагностична

Диагностична

медицина

- провежда туморотропни нуклеарно-

- консултира пациенти, при които

медицински изследвания: визуализация

проведените нуклеарномедицински

на туморни процеси, туморни маркери;

изследвания насочват към хема-

- участва в тясно взаимодействие с хе-

тологично заболяване

матолога при изграждане на диагнозата
и проследяване на болните чрез осъществяване на специализирани хеморадиологични кинетични изследвания: определяне на
обем циркулираща кръв, еритроцитна маса

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 9 9
3

и плазма; определяне на преживяемост и
секвестрация на кръвни клетки – тромбоцити, еритроцити;
- провежда нуклеарномедицински изследвания на щитовидна жлеза, кости,
бъбреци и др. при болни с хематологичОбразна
диагностика

Медицинска
онкология

ни заболявания
Диагностична
- участва в тясно взаимодействие с хематолога при изграждане на диагнозата,
стадирането и проследяването на болните с хематологични заболявания (конвенционална рентгенология, компютърна томография, магнитнорезонансна
томография)
Диагностична, лечебна
- насочва за специализирана диагностика и лечение на хематологични усложнения при солидни неоплазии;
- участва в диагнозата и лечението на
втори малигнени заболявания

Ортопедия и
травматология

Диагностична, лечебна
- насочва за специализирана консултация болни с хематологични отклонения
при засягане на опорно-двигателния
апарат;
- участва със специфични ортопедични
методи в лечението на хематологични
заболявания, ангажиращи опорнодвигателния апарат

Очни болести

Диагностична
- консултира и участва в диагностиката
на офталмологични усложнения и клинични прояви на хематологични
заболявания;
- разпознава и насочва за специализирана
хематологична помощ болни с ангажиране
на окото от хематологични неоплазии

Диагностична
- консултира пациенти, при които
проведени образни изследвания
насочват към хематологично заболяване

Диагностична, лечебна
- консултира, диагностицира и
участва в лечението на пациенти с
хематологични усложнения, свързани
с неоплазии или тяхното лечение
(анемии, нарушения на хемостазата,
миелодисплазии и други);
- участва в диагностицирането и лечението
на вторични хематологични неоплазии, настъпили след или в
хода на солидни тумори;
- консултира пациенти със солидни
тумори с оглед определяне на
индикациите и осъществяване на трансплантация на хемопоетични
стволови клетки
Диагностична, лечебна
- консултира, диагностицира и
участва в лечението на пациенти с
хематологични усложнения и
нарушения на хемостазата при
заболявания на опорно-двигателния
апарат;
- консултира за определяне на
индикации, обем, честота и условия
за спешни и планови трансфузии на
кръв, кръвни съставки и специално обработени кръвни продукти;
- консултира пациенти с придобити и конгенитални нарушения на
хемостазата във връзка с провеждане
на ортопедични хирургични
интервенции
Диагностична, лечебна
- консултира, диагностицира и лекува
хематологични заболявания, засягащи
очните структури;
- консултира пациенти с придобити и
конгенитални нарушения на хемостазата във връзка с провеждане
на очни хирургични интервенции
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Обща и кли-

Диагностична

Диагностична

нична патология

- задължително участва в диагностиката

- специализирана хематологична

на хематологичните неоплазии

лабораторна диагностика

Пневмология и

Диагностична, лечебна

Диагностична, лечебна

фтизиатрия

- участва в диагностиката на обемни про-

- участва в диагностиката на коли-

цеси в гръдния кош (лимфоми и

чествени и качествени хематологични

левкемии);

промени при белодробни заболявания;

- сътрудничи в диагностиката и лечение-

- консултира пациенти с обемни

то на съпътстващи или настъпили в хода

процеси в гръдния кош за диагноза

на хематологично заболяване белодроб-

и лечение

ни усложнения и инфекции
Психиатрия

Диагностична, лечебна

Диагностична, лечебна

- консултира болни с хематологични за-

- консултира пациенти със съпътст-

болявания във връзка с разпознаване и

ващи хематологични прояви при

преодоляване на психологическия дистрес

психиатрични заболявания (като

и осъществява специализирана психиат-

анемии, дължащи се на дефицит на

рична консултация при необходимост

желязо, витамин В12, фолиева киселина и др.)

Ревматология

Диагностична

Диагностична, лечебна

- разпознава и насочва за специализира-

- консултира пациенти с хематоло-

на консултация хематологични промени

гични прояви при ревматологични

при ревматологични заболявания (кола-

заболявания;

генози, инфекциозно-възпалителни за-

- консултира пациенти с автоимунни

болявания на съединителната тъкан)

заболявания на съединителната тъкан
с оглед определяне на индикациите и осъществяване на трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Трансфузионна

Диагностична

Диагностична, лечебна

хематология

- консултира и осигурява необходимото

- консултира, планира и определя

количество кръв, кръвни биопродукти,

индикациите, обема и честотата на

вкл. специално обработени за спешна и

количеството кръв, кръвни био-

планова хематологична реанимация и

продукти, вкл. специално обработени

плазмафереза при остри и хронични/

за хематологична реанимация и

вродени и придобити хематологични

лечение при остри и хронични/

заболявания и трансплантационни

вродени и придобити, първични и

програми;

вторични хематологични заболя-

- изследване на съвместимост по кръвни

вания, коагулопатии и трансплан-

групи ABO и D групи, пълен фенотип,

тационни програми;

скрининг за Rhesus и Kell антитела,

- провежда и контролира лечението

сross-match;

с кръв, кръвни продукти и кръвни

- идентифициране, изследване, докумен-

съставки при вродени и придобити

тиране и съобщаване на странични реак-

първични и вторични хематологични

ции при трансфузии;

заболявания, коагулопатии и транс-

- подбор и подготовка на донори на кръв

плантационни програми

и кръвни компоненти, колекция на хемопоетични стволови клетки
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Диагностична

Диагностична, лечебна

- насочва за специализирана консултация

- консултира и лекува пациенти с

болни с хематологични отклонения при

хематологични заболявания и анга-

урологични заболявания

жиране на урогениталния тракт;
- консултира пациенти с
хематологични прояви или
усложнения при урологични
хирургични интервенции;
- консултира при необходимост за определяне на индикации, обем,
честота и условия за спешни и
планови трансфузии на кръв, кръвни съставки и специално обработени
кръвни продукти

Ушно-носно-

Диагностична

Диагностична, лечебна

гърлени болести

- насочва за специализирана консулта-

- консултира и лекува пациенти с

ция болни със засягане или хематоло-

хематологично ангажиране на УНГ

гични отклонения при УНГ заболявания

област;
- консултира пациенти с
хематологични заболявания при необходимост от УНГ хирургични интервенции;
- консултира при необходимост за определяне на индикации, обем, честота и условия за спешни и планови трансфузии на
кръв, кръвни съставки и специално обработени кръвни продукти;
- консултира пациенти с придобити и конгенитални нарушения на
хемостазата във връзка с провеждане
на УНГ хирургични интервенции

Медицинска

Диагностична

Диагностична

генетика

- участва в тясно взаимодействие с

- специализирана хематологична

хематолога при изграждане на диагнозата

лабораторна диагностика

и проследяване на пациентите
Хирургия

Диагностична, лечебна

Диагностична, лечебна

- участва в диагностика на обемни про-

- консултира пациенти с хематоло-

цеси (лимфоми, левкемии) в гръдния кош

гични прояви или усложнения при

и корема, биопсии на периферни и дълбо-

хирургични интервенции;

ки увеличени лимфни възли и други тъ-

- консултира при необходимост за

кани и органи, спленектомии, биопсии на

определяне на индикации, обем,

черен дроб при ангажиране от хематоло-

честота и условия за спешни и планови

гично заболяване; резекции на органи при

трансфузии на кръв, кръвни съставки и

засягане от хематологични заболявания

специално обработени кръвни продукти;
- консултира провеждането на антикоагулантна профилактика и
лечение;
- консултира пациенти с придобити и конгенитални нарушения на
хемостазата във връзка с провеждане
на хирургични интервенции
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Раздел III. Базова характеристика на местата
за упражняване на специалността „Клинична
хематология“. Структури, устройство, специфични дейности, персонал
Дейности по специалност клинична хематология се извършват в лечебни заведения за
извънболнична и болнична медицинска помощ.
В болници за активно лечение структурите
(отделения, клиники, специализирани заведения) по клинична хематология се класифицират
на три нива в зависимост от нивото на компетентност, чиито критерии покриват.
1. Изисквания за осъществяване на специалността „Клинична хематология“ в извънболнични условия – Хематологичен кабинет
Хематологичният кабинет е най-малката
структура по клинична хематология, която
може да бъде самостоятелна амбулатория
за СИМП или част от структурата на друго
лечебно заведение – медицински център или
диагностично-консултативен център.
1.1. Устройство. Хематологичният кабинет
се състои от помещение за преглед. В случай,
когато освен консултативна дейност се осъществяват и манипулации, кабинетът трябва
да разполага и с манипулационна. Манипулационната може да се обособи като функционална част от помещението за прегледи, да се
помещава в отделна стая или да е манипулационна, обща за лечебното заведение, в което
е разкрит кабинетът.
1.2. Персонал.
1.2.1. Лекари. Най-малко един лекар с призната специалност „Клинична хематология“:
а) лекар без призната специалност „Клинична
хематология“ може да работи в хематологичен
кабинет само под ръководството на лекар с
призната специалност „Клинична хематология“;
б) лекарят с призната специалност по клинична хематология участва в програма за продължаващо медицинско обучение по клинична
хематология.
1.2.2. Медицинска сестра. Медицинската
сестра в хематологичен кабинет се назначава
по преценка на лекаря с призната специалност
по клинична хематология. Видът и обемът на
работата в хематологичния кабинет на медицинската сестра се регламентират в длъжностната
є характеристика.
1.3. Медицински дейности, които могат да
бъдат осъществявани в хематологичен кабинет:
1.3.1. Специализирани диагностични медицински дейности:
1.3.1.1. Специализиран медицински преглед,
вкл. снемане на анамнеза и физикален статус
на пациента.
1.3.1.2. Микроскопско изследване на цитологичен материал от периферна кръв и костен
мозък, стандартно оцветени.
1.3.1.3. Аспирация на костен мозък (стернална пункция).
1.3.1.4. Костномозъчна биопсия (трепанобиопсия).
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1.3.1.5. Интерпретация на резултати от:
а) пълна кръвна картина, диференциална
кръвна картина, изследване на феритин, витамин В12, фолиева киселина, изследване на
показатели на хемостазата;
б) цитологични и цитохимични изследвания
на материали от кръв, костен мозък, цереброспинална течност, изливи в серозни кухини;
в) изследване на клетъчен и хуморален
имунитет;
г) имунохимични и имунохематологични
изследвания;
д) цитогенетично и молекулярно-генетично
изследване;
е) имунофенотипизация на клетки от периферна кръв и костен мозък;
ж) кинетиката на изотопно маркирани тромбоцити, еритроцити, обем циркулираща кръв.
1.3.1.6. Започване и контролиране на лечение
на доброкачествени заболявания на кръвта и
кръвотворните органи, неизискващи стационарни условия.
1.3.2. Посочените в т.1.3.1.5 изследвания,
които са обект на интерпретация от хематолога,
се осъществяват в специализирани медико-диагностични лаборатории, в които се провежда
регулярен контрол на качеството.
1.3.3. В хематологичния кабинет не се извършват лабораторни диагностични процедури,
като: количествено изследване на кръвни клетки,
химични, цитохимични, имунохимични, имунохематологични, цитогенетични, молекулярно-генетични, флоуцитометрични изследвания,
изследване на хемостазата, както и обработка
на цитологичен и хистологичен материал от
тъкани и органи.
1.3.4. Лечебни манипулации, които могат да
бъдат извършвани в хематологичен кабинет:
1.3.4.1. Планови общотерапевтични лечебни
манипулации (инжекции или инфузии), които
могат да се извършват в амбулаторни условия,
както следва:
а) приложение на витамин В12;
б) приложение на кортикостероиди;
в) приложение на хелатори;
г) приложение на колонистимулиращи фактори (вкл. еритропоетин);
д) приложение на алфа-интерферон;
е) приложение на коагулационни фактори;
ж) инфузия на електролити;
з) приложение на антибиотици;
и) приложение на парентерални железни
лекарствени продукти.
1.3.4.2. Спешни манипулации – осъществяват се съгласно правомощията и задълженията
на българския лекар и до идването на екипите
на Спешната медицинска помощ и включват:
а) лечение на алергични реакции;
б) лечение на бъбречни, жлъчни, абдоминални колики;
в) лечение на постцитостатичен емезис;
г) лечение на хипертонична криза;
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д) лечение на остра болка с различна етиология;
е) лечение на остро настъпила кожно-лигавична хеморагична диатеза;
ж) първа помощ при шокови състояния с
неизвестна етиология.
1.3.5. Консултации на пациентите при нужда
със специалисти от други медицински специалности.
1.3.6. Насочване за планова и спешна хоспитализация на болни, при които се налага стационарно лечение с придружаващи изследвания.
1.3.7. Насочване на пациенти с малигнени
хемопатии към клинична комисия по хематология за определяне на окончателна диагноза,
стадий и терапевтична стратегия.
1.3.8. Диспансеризира пациенти с болести
на кръвта съгласно действащата нормативна
уредба.
1.3.9. Медицинска експертиза на работоспособността на пациенти със заболявания на
кръвта и кръвотворните органи. Участие в общи
и специализирани лечебно-контролни комисии.
1.3.10. Поддържане на медицинска документация съгласно изискванията на НРД и всички
останали нормативни актове, въвеждащи изисквания в тази насока.
1.4. Обзавеждане и оборудване на хематологичен кабинет:
1.4.1. Кабинет: лекарско бюро, шкаф за
документи, медицинска кушетка, столове, закачалка; оборудване: микроскоп с имерсионен
обектив; медицински документи.
1.4.2. Манипулационна: медицинска кушетка,
плот за подготовка на лекарствени продукти и
манипулациите, стойка за инфузии, медицински
шкаф с лекарствени продукти и медицински
изделия, стетоскоп, апарат за измерване на артериално налягане, ръстомер, кантар, стернални
игли, микроскопски стъкла, петриева паничка,
поставка за микроскопски стъкла, съдове за
разделно събиране на опасни отпадъци.
2. Изисквания за осъществяване на дейности
по хематология от І (първо) ниво на компетентност в лечебно заведение за болнична помощ:
2.1. Дейности по отношение на хематологично болни от I ниво на компетентност могат
да се осъществяват в рамките на клиника/
отделение в областта на вътрешните болести
или съвместно с друга медицинска специалност от вътрешната медицина с участието на
специалист по клинична хематология.
2.2. Компетентност: В болнични структури от
I ниво може да се извършва прием, диагностика
и лечение на пациенти с уточнени доброкачествени заболявания на кръвта и кръвотворните
органи, както и хематологична реанимация
на пациенти с тежки анемични състояния или
хеморагична диатеза до транспортирането им
в хематологични болнични структури от II и
III ниво.
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2.3. Оборудване на болнична структура от
I ниво на компетентност по клинична хематология.
2.3.1. Стандартно оборудване за общотерапевтично отделение, включително: ЕКГ апарат,
перфузори, набори за осъществяване на пункции
на серозни кухини (плеврална, перитонеална)
и за лумбални пункции, аспиратор.
2.3.2. Специфичното оборудване на болнична
структура от I ниво на компетентност по хематология: набори за осъществяване на аспирация
на костен мозък и костно-мозъчна биопсия.
2.4. Изисквания към болничната инфраструктура за осигуряване дейността на I ниво
на компетентност по клинична хематология.
Болничната инфраструктура трябва да има
възможност за предоставяне на:
2.4.1. Клинична лаборатория.
2.4.2. Осигурен достъп до лаборатория/
отделение по клинична патология.
2.4.3. Осигурен достъп до звено/отделение
по образна диагностика.
2.4.4. Осигурен достъп до лаборатория/
център по трансфузионна хематология (кръвна
банка).
2.4.5. Достъп до хемодиализа.
2.4.6. Осигурен достъп до консултативна
помощ със специалисти от всички медицински
специалности.
2.4.7. Болнична аптека на заведението за
болнична помощ или осигурено чрез договор
снабдяване с лекарствени продукти от друга
аптека в най-близкото заведение за болнична
помощ на съответната територия.
2.4.8. Устройството, оборудването, организацията на дейностите и квалификацията на
персонала на изброените по-горе диагностични и лечебни звена трябва да съответства на
действащите в момента медицински стандарти.
2.5. Специфични медицински дейности,
осъществявани в болнична структура от I ниво
на компетентност по клинична хематология.
2.5.1. Диагностично-лечебният процес в болнична структура от I ниво на компетентност по
клинична хематология се осъществява съгласно:
а) методични указания за диагностика и
лечение на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи;
б) решения на клинична комисия по хематология при пациенти с хематологични неоплазии,
при които не се налага цитостатично, а само
палиативно или заместително лечение;
в) протоколи за спешна и неотложна помощ
в клиничната хематология;
г) стандартна оперативна процедура (СОП)
за организация на потока медицински дейности – прием на пациент, информация на
пациента, водене и съхраняване на пациентско
досие, изписване на пациент, консултации на
пациенти от други лечебни звена;
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д) правила за добра клинична практика при
провеждане на клинични проучвания (Наредба
на МЗ № 31 от 2007 г. за определяне на правилата на добрата клинична практика (ДВ, бр.
67 от 2007 г.).
2.5.2. Диагностични процедури:
а) вземане и изпращане на кръв за: количествено изследване на кръвните клетки, клинична биохимия, изследване на хемостазата,
имунохимично, имунохематологично, цитогенетично, молекулярно-биологично изследване,
имунофенотипизация на кръвни клетки и други
специализирани хематологични изследвания;
б) аспирация на костен мозък (миелограма);
в) костномозъчна биопсия (трепанобиопсия);
г) осигуряване на консултация и/или ревизия
на цитологичен и/или хистологичен материал
от костен мозък, лимфен възел, черен дроб,
слезка, други тъкани и органи със сертифицирана лаборатория/отделение/клиника по клинична патология, включваща както стандартни
оцветявания, така и имунохистохимични и
имунофенотипни изследвания на предоставения
материал;
д) вземане на материали за микробиологични/паразитологични изследвания.
2.5.3. Терапевтични процедури. В болнична структура от I ниво на компетентност по
клинична хематология освен общотерапевтични процедури се осъществява и лечение
съобразно утвърдени и общоприети указания
за диагностика и лечение на доброкачествени
хемопатии със:
а) кръв и кръвни биопродукти съгласно
действащите разпоредби на Закона за кръвта,
кръводаряването и кръвопреливането;
б) растежни фактори;
в) глюкокортикостероиди;
г) антибактериални, антивирусни, антимикотични препарати.
2.5.4. Интердисциплинарни консултации:
а) консултациите със специалисти от други
специалности се осъществяват във връзка с
изискванията на комплексния лечебно-диагностичен подход, съпътстващите заболявания,
настъпилите усложнения в хода на лечението
и съгласно СОП на лечебното заведение, към
която е разкрита болнична структура от I ниво
на компетентност по клинична хематология;
б) консултации с лекари с придобита специалност по клинична хематология от други
лечебни заведения от по-високо ниво, вкл. с
експерти – консултанти по хематология, се
осъществяват съгласно договор между лечебното заведение, към което е разкрита болнична структура от I ниво на компетентност по
клинична хематология, и консултанта (или
лечебното заведение, в което работи).
2.5.5. Други дейности:
а) медицинска оценка на работоспособността
на пациенти с хематологично заболяване;
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б) поддържане на медицинска документация
относно: прием на пациент, информация на
пациента, водене и съхраняване на пациентско
досие, изписване на пациент, консултации на
пациенти от други лечебни звена, експертизи;
в) насочване на всеки пациент със съмнение за злокачествена хемопатия към клинична
комисия по хематология за определяне на
окончателна диагноза, стадий и терапевтична
стратегия;
г) научна дейност: участие в работни научни
срещи, конференции, конгреси.
2.6. Персонал
2.6.1. Лекари:
2.6.1.1. Препоръчително един специалист по
„Клинична хематология“;
2.6.1.2. Лекарят с придобита специалност
„Клинична хематология“ е отговорен за спазването на стандартните оперативни процедури
за специфичните медицински дейности;
2.6.1.3. Лекарят с придобита специалност
„Клинична хематология“ участва в програма за
продължаващо медицинско обучение в областта
на клиничната хематология.
2.6.2. Медицински сестри.
2.6.2.1. Броят на медицинските сестри се
определя от броя на разкритите легла.
2.6.2.2. Медицинските сестри изпълняват
своите задължения съгласно длъжностните си
характеристики, изискванията на приетите в
отделението/ сектора СОП за организация на
потока на медицинските дейности, заеманата
позиция и място на работа.
3. Изисквания за осъществяване на дейности
по хематология от ІI (второ) ниво на компетентност в лечебно заведение за болнична помощ:
3.1. Дейности от II ниво на компетентност по
клинична хематология могат да се осъществяват
в хематологично отделение/клиника, разкрито
на самостоятелно обособена площ като структура на лечебно заведение за болнична помощ
със стационар.
3.2. Компетентност: В хематологично отделение/клиника от IІ ниво на компетентност
се осъществява прием, диагностика, лечение
и наблюдение на пациенти със:
·	 доброкачествени хематологични заболявания;
·	 уточнени злокачествени хематологични заболявания с изчерпани възможности на
конвенционалната и високодозовата химиотерапия след решение на Клинична комисия по
хематология;
·	 хематологични усложнения при заболявания на други органи и системи.
Уточняването на диагнозата, цялостната
терапевтична стратегия и мястото на осъществяването на последната на всеки пациент с малигнено хематологично заболяване
в хематологично отделение/клиника ІІ ниво
се извършва след представяне на Клинична
комисия по хематология.
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Лечение на пациент с малигнено хематологично заболяване може да се проведе в
хематологично отделение/клиника от IІ ниво
само след решение и препоръки на Клинична
комисия по хематология. По изключение лечението може да бъде започнато при спешни
индикации, но случаят следва да бъде разгледан
от Клинична комисия при първо следващо
редовно заседание.
3.3. Минимален обем дейност: В хематологично отделение/клиника от ІІ ниво на компетентност има минимум 450 – 500 преминали
пациенти годишно.
3.4. Устройство на хематологично отделение/
клиника от IІ ниво на компетентност.
3.4.1. Приемно-консултативен кабинет
(ПКК):
а) обслужване на пациенти, насочени за
хоспитализация към хематологично отделение;
б) консултация на пациенти от други отделения на лечебното заведение или на пациенти
от други лечебни заведения, с които болницата
има договор за консултации с лекар с призната
специалност клинична хематология;
в) приемно-консултативен кабинет (ПКК)
осъществява своята дейност съгласно СОП за
прием на пациенти в хематологичното отделение, включващ нива на отговорност, дейности,
осъществявани в ПКК, съхраняване и архивиране на документацията по приема на пациенти.
3.4.2. Болнични стаи – изисквания:
а) болнична структура от IІ ниво на компетентност по клинична хематология трябва
да разполага с минимален брой разкрити
легла – 10;
б) болничните стаи трябва да отговарят на
действащите в страната здравни изисквания и
технически норми (Наредба № 29 от 1999 г.
за основните изисквания, на които трябва да
отговарят устройството, дейността и вътрешният
ред на лечебните заведения за болнична помощ,
диспансерите и домовете за медико-социални
грижи (ДВ, бр. 108 от 1999 г.).
3.4.3. Манипулационна – изисквания:
а) да отговаря на приетите за страната
здравни изисквания и технически норми (Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания,
на които трябва да отговарят устройството,
дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и
домовете за медико-социални грижи, обн., ДВ,
бр. 108 от 1999 г.);
б) да разполага със: работни плотове, камина
за подготовка на цитотоксични лекарствени
продукти, шкафове за лекарствени продукти и
медицински изделия, спешен шкаф, кушетка,
столове, хладилник, ръстомер, кантар, термостат, контейнери за разделно събиране на
болничните отпадъци.
3.4.4. Манипулационна за диагностични
процедури – самостоятелна или обща с други
отделения на лечебното заведение за болнична
помощ:
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а) в манипулационната за диагностични процедури се осъществяват инвазивни процедури,
като аспирация на костен мозък (стернална
пункция), костномозъчна биопсия (трепанобиопсия), пункции на серозни кухини, лумбални
пункции и др.;
б) манипулационната трябва да разполага
с медицинска кушетка, масичка за подготовка
на манипулациите, медицински шкаф, спешен
шкаф, аспиратор, оборудване, необходимо за
осъществяване на съответната манипулация
(игли за аспирация, биопсия и др.).
3.4.5. Лекарски кабинет. Лекарският кабинет
трябва да разполага с бюра, столове, шкафове за медицински документи, микроскопи с
имерсионен обектив, негативоскоп, техника
за записване и съхраняване на медицинска
информация.
3.4.6. Сестрински кабинет. Сестринският
кабинет трябва да разполага с бюра, столове,
шкафове за медицински документи, техника
за записване и съхраняване на медицинска
информация.
3.4.7. Стая за секретар с регистратура за
водене и съхраняване на документацията на
пациентите с хематологични заболявания съгласно нормативната уредба.
3.4.8. Стая за санитари.
3.4.9. Други: склад, архив, кухня и столова,
сервизни помещения съгласно действащите
в страната здравни изисквания и технически
норми (Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ,
диспансерите и домовете за медико-социални
грижи, обн., ДВ, бр. 108 от 1999 г.).
3.5. Оборудване на хематологично отделение/
клиника от IІ ниво включва:
3.5.1. Стандартно оборудване за общотерапевтично отделение с легла за интензивни грижи,
включително: ЕКГ апарат, перфузори, централни
венозни катетри, набори за осъществяване на
пункции на серозни кухини (плеврална, перитонеална), на лумбални пункции, аспиратор.
3.5.2. Специфично оборудване на хематологично отделение от IІ ниво: игли за аспирация
на костен мозък, костномозъчна биопсия,
имерсионен микроскоп за изследване на цитологични материали – 2 бр., оборудване за
осъществяване на конвенционална химиотерапия и трансфузионна терапия (инфузионни
помпи) – 5 бр.
3.6. Изисквания към болничната инфраструктура за осигуряване дейността на II ниво
на компетентност по клинична хематология.
3.6.1. Болничната инфраструктура трябва да
има възможност за предоставяне на:
а) клинична лаборатория с възможност
за хематологични, биохимични и хемостазни
изследвания;
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б) микробиологична лаборатория (в която се
осъществява широк спектър от бактериологични, вирусологични и микотични изследвания,
от които задължително за: вирусен хепатит,
HIV, EBV и др., а при необходимост – достъп
до паразитологично изследване);
в) рентгенов апарат за скопия и графия
г) лаборатория/отделение по обща и клинична патология;
д) болнична аптека.
3.6.2. Структурата трябва да разполага с
възможност за достъп на територията на населеното място до структура по:
а) структура по образна диагностика с КАТ
и/или ЯМР;
б) лаборатория/център по трансфузионна
хематология (кръвна банка).
3.6.3. Болничната структура трябва да има
задължително осигурен достъп до:
а) лаборатория с възможност за имунохистохимични изследвания;
б) имунологична лаборатория с възможности
за фенотипизация чрез флоуцитометрия и имунохимични изследвания – имуноелектрофореза
на серум и/или урина;
в) звено за аферезни процедури;
г) структура за интензивно наблюдение и
лечение;
д) високоспециализирани лаборатории за
методи, които не се изискват, като задължителна
диагностична възможност на хематологичното
отделение от IІ ниво: класическа цитогенетика; молекулярно-генетичен анализ, разширени
имунохематологични, специализирани хемостазни, ензимни нарушения в еритроцитите и
нуклеарно-медицински изследвания;
е) консултативна помощ със специалисти
от други основни медицински специалности;
ж) бронхоскопско обслужване;
з) хемодиализа;
и) устройството, оборудването, организацията
на дейностите и квалификацията на персонала
на изброените по-горе диагностични и лечебни
звена трябва да съответстват на действащите
в момента медицински стандарти.
3.7. Специфични медицински дейности,
осъществявани в хематологично отделение/
клиника от IІ ниво на компетентност.
3.7.1. Диагностично-лечебният процес в
болнична структура от IІ ниво се осъществява
съгласно:
а) методични указания за диагностика и
лечение на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи;
б) собствени работни клинични ръководства
или протоколи, ако няма такива в настоящия
стандарт;
в) решения на Клинична комисия по хематология;
г) стандартна оперативна процедура за организация на потока медицински дейности – прием на пациент, информация на пациента, водене
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и съхраняване на пациентско досие, изписване
на пациент, консултации на пациенти от други
лечебни звена;
д) правила за добра клинична практика при
провеждане на клинични проучвания (Наредба
№ 31 от 2007 г. за определяне на правилата
на добрата клинична практика (ДВ, бр. 67 от
2007 г.).
3.7.2. Диагностични процедури:
а) вземане на кръв за: количествено изследване на кръвните клетки, клинична биохимия,
изследване на хемостазата, имунохимично,
имунохематологично, цитогенетично, молекулярно-биологично изследване, имунофенотипизация на кръвни клетки и др. специфични
хематологични изследвания;
б) аспирация на костен мозък (миелограма);
в) костномозъчна биопсия (трепанобиопсия);
г) пункции на серозни кухини;
д) лумбални пункции;
е) микроскопско изследване на цитологичен
материал от периферна кръв и костен мозък,
стандартно оцветени;
ж) осигуряване на консултация и/или ревизия
на цитологичен и/или хистологичен материал
от костен мозък, лимфен възел, черен дроб,
слезка, други тъкани и органи със специализирани лаборатории, в които се осигурява контрол
на качеството, включваща както стандартни
оцветявания, така и допълнителни имунохистохимични и имунофенотипни изследвания на
предоставения материал;
з) вземане на материали за микробиологични
изследвания;
и) цитохимичните, имунохистохимичните
изследвания, имунофенотипизацията, цитогенетичните, молекулярно-биологичните, имунохимичните, имунохематологичните и нуклеарномедицинските изследвания, както и разширените
изследвания на хемостазата се осъществяват
само в специализирани лаборатории с осигурен
контрол на качеството.
3.7.3. Терапевтични процедури. В хематологичното отделение/клиника от ІI ниво освен
общотерапевтични процедури се извършва и
лечение със:
а) кръв и кръвни продукти съгласно действащите разпоредби на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането;
б) цитотоксични средства;
в) имуномодулатори;
г) имуносупресори;
д) коагулационни фактори;
е) растежни фактори;
ж ) глюкокортикостероиди;
з) антибактериални, антивирусни, антимикотични препарати.
3.7.4. Интердисциплинарни консултации:
а) консултациите със специалисти от други
специалности се осъществяват във връзка с
изискванията на комплексния лечебно-диагностичен подход, съпътстващите заболявания,
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настъпилите усложнения в хода на лечението
и съгласно СОП на лечебното заведение, към
която е разкрито хематологичното отделение;
б) консултации със специалисти хематолози
от други лечебни заведения, вкл. с експерти – консултанти по клинична хематология,
се осъществяват съгласно сключени договори
между лечебните заведения;
в) във всички случаи на новодиагностицирани
пациенти с малигнено хематологично заболяване е задължително насочване за консултация с
действаща клинична комисия по хематология
съгласно договор между лечебното заведение,
към което е разкрита структура от II ниво
на компетентност по клинична хематология,
и лечебното заведение, в което функционира
клиничната комисия.
3.7.5. Други дейности:
а) поддържане на медицинска документация
съгласно действащите нормативни изисквания;
б) научна дейност, участие в клинични проучвания, работни срещи, научни конференции
и конгреси;
в) медицинска експертиза на работоспособността на пациенти с хематологично заболяване.
3.8. Персонал:
3.8.1. Лекари:
3.8.1.1. Броят на лекарите се определя от
броя на разкритите в отделението легла, но
не по-малко от 4 лекари на постоянен трудов
договор и пълен работен ден.
3.8.1.2. Задължително най-малко двама от
лекарите трябва да имат призната специалност
„Клинична хематология“.
3.8.1.3. Началникът на хематологично отделение трябва да има призната специалност
„Клинична хематология“. Неговото назначаване
се осъществява съгласно изискванията на Закона
за лечебните заведения и Кодекса на труда.
3.8.1.4. Лекарите с призната специалност
„Клинична хематология“ в хематологично
отделение/клиника от IІ ниво трябва да имат
познания и опит за:
а) осъществяване на специализирани диагностични процедури;
б) приложение на цитотоксични средства в
конвенционални режими;
в) приложение на други противотуморни
средства – интерферони, таргетни противотуморни средства, самостоятелно или като част
от конвенционални режими на лечение;
г) лечение на фебрилна неутропения;
д) лечение на тромбоцитопения и хеморагии,
предизвикани от приложение на цитотоксични
препарати;
е) антиеметична и обезболяваща терапия при
пациенти с малигнени заболявания на кръвта;
ж) лечение на терминално болни с хематологични заболявания.
3.8.1.5. Лекарите с призната специалност
„Клинична хематология“ са отговорни за спазването на решенията на клиничните комисии по
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хематология, както и на приетите стандартни
оперативни процедури за специфичните медицински дейности, осъществявани в хематологичното отделение.
3.8.1.6. Лекарите в отделението, които нямат
призната специалност „Клинична хематология“,
работят под ръководството и контрола на лекар
с призната специалност „Клинична хематология“
3.8.1.7. Лекарите с призната специалност
„Клинична хематология“ задължително участват
в програма за продължаващо медицинско обучение в областта на клиничната хематология.
3.8.2. Медицински сестри:
3.8.2.1. Броят на медицинските сестрите се
определя от броя на леглата в отделението и
обема на дейностите.
3.8.2.2. Старшата медицинска сестра на хематологично отделение се назначава съгласно
изискванията на Закона за лечебните заведения
и Кодекса на труда.
3.8.2.3. Старшата медицинска сестра на
хематологично отделение може да бъде лице
с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“.
3.8.2.4. Медицинските сестри изпълняват
своите задължения съгласно изискванията на
приетите в хематологичното отделение СОП
за организация на потока на медицинските
дейности и съгласно изискванията на заеманата
от нея позиция и място на работа.
3.8.2.5. Медицинските сестри трябва да
извършват специфичните дейности в хематологичното отделение от II ниво съгласно писмени правила за субординация и отговорности,
спазвайки приетите в отделението работни
стандартни протоколи или СОП за:
а) наблюдение и обслужване на пациенти,
на които се провежда цитотоксична терапия;
б) наблюдение и обслужване на пациент,
на който се провежда лечение с биологично
активни субстанции: имуносупресори, имуномодулатори, растежни фактори и др.;
в) наблюдение и обслужване на пациент с
неутропения;
г) наблюдение и обслужване на пациент с
хеморагична диатеза;
д) наблюдение и обслужване на пациент, на
който се провежда лечение с кръв и кръвни
продукти;
е) наблюдение и обслужване на пациент,
на който се провежда лечение с високи дози
глюкокортикостероиди;
ж) наблюдение и обслужване на пациент, на
който се провежда лечение с коагулационни
фактори;
з) наблюдение и обслужване на пациент с
хемолитични кризи;
и) подготовка на необходимите принадлежности и асистиране при стернални пункции,
трепанобиопсии, биопсия на лимфен възел;
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й) подготовка на материали за специализирани изследвания съобразно инструкциите за
съхранение и транспорт;
к) наблюдение и грижи за пациенти в терминални стадии на заболяванията;
л) животоспасяващи действия до намеса на
лекаря (изкуствено дишане, сърдечен масаж);
м) познаване дозата, действието и начина
на приложение на лекарствените продукти при
провеждане на химио- и имунотерапия;
н) участие в програма за продължително
професионално обучение.
4. Изисквания за осъществяване на дейности
по хематология от ІII (трето) ниво на компетентност в лечебно заведение за болнична помощ:
4.1. Дейности от III ниво на компетентност
по клинична хематология могат да се осъществяват в хематологично отделение/клиника,
разкрити на самостоятелно обособена площ
като структура на многопрофилна болница за
активно лечение или в самостоятелно обособена
специализирана болница за активно лечение
на хематологични заболявания.
4.2. Компетентност: В болнична структура
от IІI ниво на компетентност по клинична
хематология се прилагат пълен обем от клинико-лабораторни дейности за диагностика,
лечение, проследяване и регистрация на пациенти с доброкачествени и злокачествени
хематологични заболявания.
В клиниките/отделенията от III ниво се
изисква прилагане на конвенционални, високодозови и/или спасителни режими на лечение
при пациенти с малигнени хемопатии, както и
условия, персонал и квалификация за реанимация на пациентите след терапията.
На функционален принцип в клиника/отделение от IIІ ниво на компетентност по клинична хематология се регулира и осъществява от
интердисциплинарен екип, с водеща роля на
специалист по клинична хематология, диагностика, лечение и профилактика на пациенти с
вродени коагулопатии и вродени хемолитични
анемии. Екипът за комплексно обслужване на
пациенти с вродени коагулопатии и хемолитични анемии се конструира със заповед от
ръководителя на лечебното заведение. Екипът
определя, назначава, провежда, планира необходимите лекарствени продукти и проследява
цялостната терапевтична и профилактична стратегия при всеки пациент с вродени нарушения
на кръвосъсирването и хемолитични анемии и
коригира възникналите органни дисфункции в
еволюцията на заболяването.
В болнични структури от III ниво на компетентност по клинична хематология се извършват
научни изследвания и се осигурява теоретично
и практическо обучение по основните раздели
на клиничната хематология.
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В болнични структури от III ниво на компетентност по клинична хематология функционират клинични комисии по хематология.
В болнични структури от III ниво на компетентност по клинична хематология може да
се осъществяват процедури за алогенна и/или
автоложна трансплантация на хемопоетични
стволови клетки при пациенти със съответните
индикации, за което са необходими условия и
квалифициран персонал съгласно Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки и
Медицинския стандарт за трансплантация на
органи, тъкани и клетки.
В болнични структури от III ниво на компетентност по клинична хематология могат да
се осъществяват високоспециализирани хематологични лабораторни изследвания.
4.3. Минимален обем дейност: В болнични
структури от III ниво на компетентност по
клинична хематология има минимум 500 преминали пациенти годишно.
4.4. Устройство на болнични структури от
III ниво на компетентност по клинична хематология.
4.4.1. Хематологична клиника/отделение от
III ниво на компетентност се състои от:
4.4.1.1. Приемно-консултативен кабинет
(ПКК) за:
а) обслужване на пациенти с хематологични
заболявания, насочени за хоспитализация към
хематологична клиника/отделение;
б) консултация на пациенти от други
отделения на многопрофилното болнично
лечебно заведение или на болни от други
лечебни заведения, с които болницата, към
която е разкрита хематологичната клиника/
отделение, е подписала договор за консултация
с лекар с призната специалност „Клинична
хематология“;
в) приемно-консултативният кабинет осъществява своята дейност съгласно стандартна
оперативна процедура за прием на пациенти
в хематологичната клиника/отделение, включваща нива на отговорност, дейности, осъществявани в ПКК, съхраняване и архивиране на
документацията по приема на пациенти.
4.4.1.2. Стаи за дневна химио- и/или трансфузионна терапия – изисквания:
4.4.1.3. Стаите за дневна химио- и/или
трансфузионна терапия трябва да бъдат разположени в непосредствена близост до ПКК
и/или на входа на стационара, но така, че да
няма пряка комуникация с болничните стаи.
4.4.1.4. Стаите за дневна химио- и/или
трансфузионна терапия се състоят от:
а) помещение, в което са разположени
леглата за пациентите, подлежащи на дневна
химио-/хемотерапия;
б) манипулационна с работна маса, спешен
шкаф, медицински шкаф за подготовка на
терапевтичната процедура, ръстомер, кантар.
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4.4.1.5. В стаите за дневна химио-/хемотерапия се лекуват болни с уточнени заболявания
на кръвта и кръвотворните органи в добро
общо състояние:
o
с индекс ECOG < 3
o
с предписани от Клинична комисия
стандартна химиотерапевтична схема, обем на
лечение и рестадиращи процедури
o
с лека и средно тежка степен на вродени
или придобити коагулопатии без кръвотечения
с животозастрашаваща локализация
o
пациенти за хематологична реанимация
с кръв и кръвни биопродукти при малигнени
хемопатии и вродени или придобити анемии
o
пациенти с полицитемия в регулярен
режим на кръвопускане
o
пациенти с индикация за агресивни,
високодозови и/или спасителни химиотерапевтични режими или със странични ефекти
от конвенционалните схеми не се лекуват в
условията на дневен стационар
o
при пациентите на дневен стационар
успоредно с лечебните процедури се извършват
всички клинико-лабораторни, образни и други
специфични изследвания съгласно Методичните
указания за лечение на кръвта и кръвотворните
органи за съответната нозологична единица,
активността на процеса, стадия на заболяването
и изискванията за рестадиране
o
при пациентите на дневен стационар се
осъществяват всички изсквания за непрекъснатост на лечебно-диагностичния процес
o
всички промени в хода на лечението,
контролните изследвания и рестадиращи процедури, както и всяка необходимост от смяна
на лечебната стратегия и тактика се обсъждат
от съответната Клинична комисия
o
пациентите на дневен стационар се хоспитализират с история на заболяването, като
се попълват всички необходими документи за
болнично лечение и приложение на цитостатични средства
o
след приключването на лечебната
процедура за съответния ден на химиотерапевтичния режим пациентите пребивават в
домашна обстановка, с възможност за постоянна телефонна връзка с дежурния персонал
на болничната хематологична база, към която
е разкрит дневният стационар
o
пациенти на дневен стационар с изява
на странични ефекти от прилаганата терапия,
както и новопоявила се органна дисфункция
продължават лечението си в клиничния стационар.
4.4.1.6. Болнични стаи – изисквания:
а) болничните стаи разполагат с общ минимален брой разкрити легла за клиники – 30,
за отделения – 10;
б) болничните стаи трябва да отговарят на
действащите в страната хигиенни и технически
норми (Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят
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устройството, дейността и вътрешният ред
на лечебните заведения за болнична помощ,
диспансерите и домовете за медико-социални
грижи, обн., ДВ, бр. 108 от 1999 г.);
в) клиниката/отделението трябва да разполага с болнични стаи за хематологична
реанимация на пациенти с костномозъчна
хипо- или аплазия.
4.4.1.7. Манипулационна:
а) да отговаря на приетите за страната
хигиенни и технически норми (Наредба № 29
от 1999 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения за
болнична помощ, диспансерите и домовете за
медико-социални грижи, обн., ДВ, бр. 108 от
1999 г.);
б) да разполага със: работни плотове, камина
за подготовка на цитотоксични лекарствени
продукти, шкафове за лекарствени продукти и
медицински изделия, спешен шкаф, кушетка,
столове, хладилник, ръстомер, кантар, термостат, контейнери за разделно събиране на
болничните отпадъци.
4.4.1.8. Манипулационна за диагностични
процедури – отделна или част от обща манипулационна:
а) в манипулационната за диагностични
процедури се осъществяват аспирация на костен мозък (стернална пункция), костномозъчна
биопсия (трепанобиопсия), пункции на серозни
кухини, лумбални пункции и други;
б) в манипулационната се подготвят за
изпращане към специализирани лаборатории
материалите за специализирани изследвания
съгласно инструкциите за вземане, съхранение
и транспорт;
в) манипулационната трябва да разполага
с медицинска кушетка, масичка за подготовка
на манипулациите, медицински шкаф, спешен
шкаф, аспиратор, оборудване, необходимо за
осъществяване на съответната манипулация
(игли за аспирация, биопсия и други).
4.4.1.9. Лекарски кабинет.
Лекарският кабинет трябва да разполага
с бюра, столове, шкафове за медицински документи, микроскопи с имерсионен обектив,
негативоскоп, техника за записване и съхраняване на медицинска информация.
4.4.1.10. Сестрински кабинет.
Сестринският кабинет трябва да разполага
с бюра, столове, шкафове за медицински документи, техника за записване и съхраняване
на медицинска информация.
4.4.1.11. Стая за секретар – с регистратура
за водене и съхраняване на документацията на
пациенти с хематологични заболявания съгласно
нормативната уредба.
4.4.1.12. Други: сервизни помещения, стая
за санитари, склад, архив, кухня и столова
(съгласно действащите в страната здравни изисквания и технически норми; Наредба № 29
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от 1999 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения за
болнична помощ, диспансерите и домовете за
медико-социални грижи, обн., ДВ, бр. 108 от
1999 г.).
4.4.2. Към болнична структура от III ниво
на компетентност по клинична хематология,
в допълнение към клиниката, може да бъде
териториално обособено трансплантационно
отделение, което е специализирано за осъществяване на процедури за алогенна и/или
автоложна трансплантация на хемопоетични
стволови клетки, което отговаря на специфични
изисквания съгласно т. 4.9, раздел III.
4.4.3. Към болнична структура от III ниво
на компетентност по клинична хематология
може да бъде обособено специализирано звено
за получаване и консервиране на хемопоетични
стволови клетки съгласно Медицински стандарт
за трансплантация на тъкани, органи и клетки, което отговаря на специфични изисквания
съгласно т. 4.9.6.1.1, раздел III.
4.4.4. Към болнична структура от III ниво
на компетентност по клинична хематология
може да бъде обособен специализиран хематологичен лабораторен блок за осъществяване на
високоспециализирани лабораторни изследвания, който отговаря на специфични изисквания
съгласно т. 4.10, раздел III.
4.5. Оборудване на болнична структура от
IIІ ниво на компетентност по клинична хематология.
4.5.1. Оборудване на хематологична клиника/
отделение от III ниво:
4.5.1.1. Стандартно оборудване за общотерапевтично отделение с интензивен сектор,
включително: ЕКГ апарат, възможност за
ползване на набор за кардиопулмонална ресуститация, централни венозни катетри, набори за
осъществяване на пункции на серозни кухини
(плеврална, перитонеална), както и на лумбални
пункции, аспиратор.
4.5.1.2. Специфично оборудване на хематологичната клиника/отделение от IIІ ниво:
набори за аспирация на костен мозък, костномозъчна биопсия, микроскопи с имерсионен
обектив – 4 бр., оборудване за осъществяване на
конвенционална и високодозирана/спасяваща
химио- и трансфузионна терапия (инфузионни
помпи – 15 бр.).
4.6. Изисквания към болничната инфраструктура за осигуряване дейността на III ниво
на компетентност по клинична хематология.
4.6.1. Болничната инфраструктура от III ниво
на компетентност по клинична хематология
трябва да разполага на територията си със:
4.6.1.1. Клинична лаборатория с възможност
за хематологични, биохимични и хемостазни
изследвания, включително цитохимия;
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4.6.1.2. Лаборатория/отделение по клинична
патология с възможност за имунохистохимични
изследвания;
4.6.1.3. Имунологична лаборатория с възможност за имунофенотипизация чрез флоуцитометрия, имуноелектрофореза на серум и/
или урина;
4.6.1.4. Лаборатория по медицинска генетика;
4.6.1.5. Микробиологична/паразитологична
лаборатория, в която се осъществява широк
спектър от бактериологични, вирусологични и
микотични изследвания, от които задължително
за: вирусен хепатит, HIV, EBV, цитомегаловирус и др., а при необходимост – достъп до
паразитологично изследване;
4.6.1.6. Болнична информационна система
и адекватно компютърно осигуряване, включително с достъп до интернет;
4.6.1.7. Болнична аптека.
4.6.2. Болничната структура трябва да има
задължително осигурен достъп на територията
на населеното място до:
4.6.2.1. Отделение/клиника по образна
диагностика с рентгенов апарат за скопия и
графия и с възможност за КАТ, спираловиден
скенер, ЯМР;
4.6.2.2. Звено за лъчетерапия;
4.6.2.3. Консултативна помощ със специалисти от други основни медицински специалности;
4.6.2.4. Звено за аферезни процедури;
4.6.2.5. Хемодиализа;
4.6.2.6. Бронхоскопско обслужване;
4.6.2.7. Лаборатория/център по трансфузионна хематология (кръвна банка).
4.6.3. Болничната инфраструктура трябва да
има задължително осигурен достъп до:
4.6.3.1. Високоспециализирани лаборатории за молекулярно-генетични, разширени
имунохематологични и нуклеарно-медицински
изследвания, специализирани изследвания на
еритроцитни енизимни нарушения;
4.6.3.2. Структура за интензивно наблюдение
и лечение;
4.6.3.3. Лаборатория с възможност за специализирани хемостазни изследвания.
4.6.4. Устройството, оборудването, организацията на дейностите и квалификацията на
персонала на изброените по-горе диагностични и лечебни звена трябва да съответстват на
действащите в момента медицински стандарти.
4.7. Специфични медицински дейности, осъществявани в болнична структура от IIІ ниво
на компетентност по клинична хематология.
4.7.1. Диагностично-лечебният процес в
хематологична клиника/отделение от IIІ ниво
се осъществява съгласно:
а) методични указания за диагностициране
и лечение на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи;
б) решения на клинична комисия по хематология при всички пациенти с хематологични
неоплазии;
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в) собствени работни клинични ръководства
или протоколи, ако няма такива, към Стандарта
по клинична хематология;
г) работни клинични протоколи за медицинска помощ при спешни състояния в клиничната
хематология;
д) стандартна оперативна процедура за организация на медицински дейности – прием
на пациент, информация на пациента, водене
и съхраняване на пациентско досие, изписване
на пациент, консултации на пациенти от други
лечебни звена;
е) правила за добра клинична практика при
провеждане на клинични проучвания (Наредба
№ 31 от 2007 г. за определяне на правилата на
добрата клинична практика).
4.7.2. Диагностични процедури в хематологична клиника/отделение от IІІ ниво:
а) аспирация на костен мозък (миелограма);
б) костномозъчна биопсия (трепанобиопсия);
в) пункции на серозни кухини;
г) лумбални пункции;
д) морфологична оценка и интерпретация на
рутинни и цитохимични оцветявания за характеризиране на хемопоетични клетки в кръвни
натривки, аспирати и отпечатъци от костен
мозък, ликвор и телесни течности, аспират от
тънкоиглена биопсия на лимфен възел;
е) вземане и изпращане на кръв за: количествено изследване на кръвните клетки, клинична биохимия, изследване на хемостазата,
имунохимично, имунохематологично, цитогенетично, молекулярно-биологично изследване,
имунофенотипизация на кръвни клетки и други
специализирани хематологични изследвания;
ж) осигуряване на консултация и/или ревизия на цитологичен и/или хистологичен
материал от костен мозък, лимфен възел,
черен дроб, слезка, други тъкани и органи
със сертифицирана лаборатория/отделение/
клиника по клинична патология, включваща
както стандартни оцветявания, така и имунохистохимични и имунофенотипни изследвания
на предоставения материал;
з) вземане на материали за рутинна и експресна микробиологична диагностика на биологични секрети и хемокултури с изолиране на
патогенни микроорганизми, идентификация и
антибиограма; вирусологична диагностика на
хепатит, HIV, CMV, паразитологични изследвания и др.;
и) вземане на материал от кръв и/или костен мозък за провеждане на специализирани
изследвания:
·	 флоуцитометрично изследване за анализ
на левкоцитни антигени и идентифициране на
левкоцитни субпопулации при доброкачествени
и неопластични хематологични заболявания;
определяне на линейната принадлежност на
неопластична популация, степен на зрялост и
специфичен подтип на хематологичната неоплазия чрез флоуцитометрия;
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·	 цитогенетично изследване на структурни
и бройни хромозомни аномалии към диагнозата
и при проследяване на хематологични заболявания, осъществено чрез хромозомен лентов
анализ; оценка на цитогенетичния отговор при
болни с хематологични неоплазии;
·	 за оценка на железния метаболизъм и
недоимъчни състояния (желязо, трансферин,
сатурация на трансферин, феритин, витамин
В12, фолиева киселина); лабораторна констелация за оценка на хемохроматоза – първична
и вторична;
·	 на нормални и патологични протеини
(парапротеини, криоглобулини, еуглобулини)
в серум, урина и/или ликвор чрез електрофореза и имуноелектрофореза/имунофиксация;
количествено изследване на имуноглобулини;
·	 на унаследени и придобити нарушения
в хемостазата; камерно броене и функционално
изследване на тромбоцити; скриниращи и диференциращи тестове за хемостазна диагностика;
количествено определяне на коагулационните
фактори; изследване на инхибитори на коагулацията;
·	 туморни маркери;
·	 молекулярно-генетичен анализ на специфични аномалии при хематологични заболявания – фузионни гени, аберантна генна
експресия, мутации и клонални маркери;
·	 комплексна специализирана оценка на
еритроцити и техните нарушения: електрофореза
на хемоглобини; осмотична резистентност; изследване на ензимни дефекти на еритроцитите;
·	 комплексна имунохематологична диагностика: разширено изследване на еритроцитни
кръвногрупови антигени, скрининг за авто- и
алоанти-еритроцитни антитела, разширени
изследвания за съвместимост, медикаментозносвързани антитела, антитромбоцитни антитела;
·	 HLA типизиране в акредитирана от Европейската федерация по имуногенетика (EFI)
лаборатория, с възможност за провеждане на
ДНК базирано HLA типизиране;
й) специализираните цитохимични и имунохистохимичните изследвания, имунофенотипизацията, цитогенетичните, молекулярно-биологичните, имунохимичните, имунохематологичните
и нуклеарно-медицинските изследвания, както
и разширените изследвания на хемостазата се
осъществяват само в специализирани лаборатории, в които се осъществява контрол на
качеството. Лабораториите трябва да отговарят
на изискванията на съответните действащи
медицински стандарти.
4.7.3. Терапевтични процедури. В хематологичната клиника/отделение от IIІ ниво освен
общотерапевтични процедури се осъществява
лечение със:
а) цитотоксични средства;
б) имуномодулатори;
в) имуносупресори;
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г) други регистрирани биологично активни
вещества с противотуморно действие;
д) патогенетична таргетна терапия;
е) лечение с моноклонални антитела;
ж) коагулационни фактори;
з) растежни фактори;
и) глюкокортикостероиди (високодозирани
режими);
й) антибактериални, антивирусни, антимикотични препарати;
к) терапевтична цитафереза и плазмафереза;
л) антитромбозни средства;
м) лечебно кръвопускане;
н) кръв и кръвни биопродукти;
о) обезболяващи и антиеметични средства;
п) експериментална терапия в рамките на
клинични проучвания.
4.7.4. Интердисциплинарни консултации:
а) консултациите със специалисти от други
специалности се осъществяват във връзка с
изискванията на комплексния лечебно-диагностичен подход, съпътстващите заболявания,
настъпилите усложнения в хода на лечението
и съгласно СОП на лечебното заведение, към
което е разкрита хематологичната клиника
(отделение);
б) консултации със специалисти хематолози от други лечебни заведения, вкл. с
експерти – консултанти по хематология, се
осъществяват съгласно договор между лечебните заведения.
4.7.5. Други дейности:
а) функциониране на Комисия по хематология;
б) поддържане на медицинска документация
съобразно нормативните изисквания;
в) научна дейност, участие в клинични проучвания, работни срещи, научни конференции
и конгреси;
г) учебно-преподавателска дейност и практическо обучение по основните раздели на
клиничната хематология в случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ, в което
е разкрита хематологичната клиника/отделение
от IIІ ниво, е определено като база за обучение
на студенти, специализанти, докторанти;
д) осъществява консултативна и методична
помощ на територията на региона, в който е
разположена клиниката;
е) медицинска експертиза на работоспособността на пациенти с хематологично заболяване;
ж) болнична структура от III ниво на
компетентност може да провежда дейности,
свързани с трансплантация на хемопоетични
стволови клетки;
з) болнична структура от III ниво на компетентност може да провежда високоспециализирани диагностични дейности;
и) болнична структура от III ниво на компетентност може да провежда и други високо
специализирани медицински дейности:
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·	 колекция на хемопоетични стволови
клетки (ХСК) от периферна кръв/костен мозък
от пациенти или здрави донори;
·	 обработка, криоконсервиране и съхранение на продукти от ХСК;
·	 получаване на тромбоцитен концентрат
чрез афереза.
4.8. Персонал:
4.8.1. Лекари.
4.8.1.1. Минималният брой на лекарите в хематологична клиника/отделение от III ниво е 6.
4.8.1.2. Задължително най-малко 3 от лекарите трябва да имат призната специалност
„Клинична хематология“, на постоянен трудов
договор с пълен работен ден.
4.8.1.3. Началникът на хематологично отделение от III ниво трябва да е лекар с призната
специалност „Клинична хематология“, а началникът на хематологична клиника от IIІ ниво
трябва да е хабилитирано лице и с призната
специалност „Клинична хематология“.
4.8.1.4. Началник-клиника/отделение се
назначава съгласно изискванията на действащия в страната Закон за лечебните заведения
и Кодекса на труда.
4.8.1.5. Лекарите с призната специалност
„Клинична хематология“ в хематологична
клиника/отделение от IIІ ниво трябва да имат
познания и опит за:
а) осъществяване на специализирани диагностични процедури;
б) приложение на цитотоксични средства в
конвенционални режими, високодозови и/или
спасителни режими;
в) приложение на други противотуморни
средства – моноклонални антитела, интерферони, таргетни противотуморни средства, самостоятелно или като част от конвенционални
режими на лечение;
г) лечение на фебрилна неутропения;
д) лечение на тромбоцитопения и хеморагии,
предизвикани от приложение на цитотоксични
препарати;
е) антиеметична и обезболяваща терапия
при болни с малигнени заболявания на кръвта;
ж) лечение на терминално болни с хематологични заболявания.
4.8.1.6. Лекарите с призната специалност
„Клинична хематология“ са отговорни за спазването на решенията на клиничните комисии по
хематология, както и на приетите стандартни
оперативни процедури за специфичните медицински дейности, осъществявани в хематологичната клиника/отделение.
4.8.1.7. Лекарите в хематологичната клиника/
отделение от IIІ ниво, които нямат призната
специалност „Клинична хематология“, работят
под ръководството и контрола на лекар с призната специалност „Клинична хематология“.
4.8.1.8. Лекарите задължително участват в
програма за продължаващо медицинско образование в областта на клиничната хематология.
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4.8.1.9. Изискванията към лекарите в трансплантационно отделение са определени в т. 4.9.8,
раздел III.
4.8.1.10. Изискванията към лекарите в специализираните хематологични лаборатории са
определени в т. 4.10.7, раздел III.
4.8.2. Медицински сестри
4.8.2.1. Броят на сестрите в хематологично
отделение/клиника от III ниво се определя
от броя на леглата в отделението и обема на
дейностите.
4.8.2.2. Старшата медицинска сестра на хематологична клиника/отделение се назначава
съгласно изискванията на Закона за лечебните
заведения и Кодекса на труда.
4.8.2.3. Старшата медицинска сестра на хематологична клиника/отделение може да бъде
лице с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“.
4.8.2.4. Медицинските сестри изпълняват
своите задължения съгласно изискванията на
приетите в хематологичното отделение СОП
за организация на потока на медицинските
дейности и съгласно изискванията на заеманата
позиция и място на работа.
4.8.2.5. Медицинските сестри извършват
специфичните дейности в хематологичното
отделение съгласно писмени правила за субординация и отговорности, спазвайки приетите
в отделението работни стандартни протоколи
или СОП за:
а) наблюдение и обслужване на пациент,
на който се провежда цитотоксична терапия в
конвенционални режими, високодозови и/или
спасителни режими;
б) наблюдение и обслужване на пациент,
на който се провежда лечение с биологично
активни субстанции: имуносупресори, имуномодулатори, растежни фактори, моноклонални
антитела и др.;
в) наблюдение и обслужване на пациент с
неутропения;
г) наблюдение и обслужване на пациент с
хеморагична диатеза;
д) наблюдение и обслужване на пациент, на
който се провежда лечение с кръв и кръвни
продукти;
е) наблюдение и обслужване на пациент,
на който се провежда лечение с високи дози
глюкокортикостероиди;
ж) наблюдение и обслужване на пациент, на
който се провежда лечение с коагулационни
фактори;
з) наблюдение и обслужване на пациент с
хемолитични кризи;
и) подготовка на необходимите принадлежности и асистиране при стернални пункции,
трепанобиопсии, биопсия на лимфен възел;
й) подготовка на материали за специализирани изследвания съобразно инструкциите за
съхранение и транспорт;
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к) наблюдение и грижи за пациенти в терминални стадии на заболяванията;
л) животоспасяващи действия до намеса на
лекаря (изкуствено дишане, сърдечен масаж);
м) познаване дозата, действието и начина
на приложение на лекарствените продукти при
провеждане на химио- и имунотерапия;
н) участие в програма за продължително
професионално обучение.
4.9. Специфични изисквания за трансплантационно отделение.
4.9.1. Трансплантационното отделение може
да бъде териториално обособено към болнични
структури от III ниво на компетентност – хематологични клиники/отделения и специализирани
болници за активно лечение на хематологични
заболявания. В трансплантационно отделение
се осъществяват прием, диагностика и лечение
на болни, чието лечение съгласно приетите
клинични стандарти изисква приложение на
високодозова, миелоаблативна химиотерапия
и режими с редуциран интензитет с алогенна
и/или автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
4.9.2. Трансплантационното отделение трябва
да осъществява дейността си в съответствие
със Закона за лечебните заведения и Закона
за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
4.9.3. Определеният минимум трансплантации за една година е 10 съгласно изискванията
на Европейската група по костномозъчни трансплантации (European Group for Blood & Marrow
Transplantation, ЕВМТ). Когато в отделението
се извършват алогенни и автоложни процедури,
изискваният минимум е 20 процедури годишно,
като най-малко 10 от тях са алогенни, а наймалко 5 нови пациенти се включват в програма
за автоложна трансплантация.
4.9.4. Устройство на трансплантационно
отделение.
4.9.4.1. Болнични боксове:
а) болничните боксове разполагат с едно
легло (минимум 6,5 m2 площ) и собствен санитарен възел;
б) условията за боксовете трябва да позволяват изолация и обслужване на пациенти с
неутропения, като минимализират въздушната
микробна контаминация;
в) вентилацията е така устроена, че да не
позволява смесване на въздуха с този от останалите помещения;
г) боксовете трябва да отговарят на действащите в страната хигиенни и технически норми
и изисквания за оборудване и обзавеждане;
обзавеждането да е минималното необходимо
и от материали, позволяващи системно почистване и дезинфекция;
д) типът на филтрацията се определя от
степента на рисковост на трансплантираните
пациенти; НЕРА филтрация с позитивно налягане се препоръчва за високорискови пациенти,
но не е задължително за всяко отделение;
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е) храненето на пациентите се осъществява
в боксовете, като храната преминава съответна
обработка;
ж) в боксовете да има възможност за телефонен и визуален контакт с близките;
з) във всеки бокс да има възможност за
измиване и дезинфекция на обслужващия персонал и пациента.
4.9.4.2. Стая за дневна терапия.
Трансплантационното отделение има на
разположение стая (минимум 6,5 m2 площ) за
дневна химиотерапия, трансфузия на кръвни
продукти и оценка на състоянието на костния
мозък, като осигурява съответна изолация на
пациентите от инфекциозни агенти. За същите
цели може да се използва и част от структурата,
в която е включено отделението.
4.9.4.3. Манипулационна (на територита на
лечебното заведение):
а) трябва да отговаря на действащите здравни
изисквания и технически норми;
б) да разполага със: работни плотове, камина
за подготовка на цитотоксични лекарствени
препарати, шкафове за лекарствени продукти
и медицински изделия, спешен шкаф, кушетка, столове, хладилник, ръстомер, теглилка,
термостат.
4.9.4.4. Кабинет за диагностични процедури
(на територията на лечебното заведение):
а) в манипулационната за диагностични процедури се осъществяват инвазивни процедури,
като аспирация на костен мозък, трепанобиопсия, пункции на серозни кухини, лумбални
пункции и други;
б) за целта могат да се използват и манипулационни за диагностични процедури на
съответното лечебно заведение;
в) кабинетът трябва да разполага с подходящо обзавеждане – медицинска кушетка,
масичка за подготовка на манипулациите,
медицински шкаф, спешен шкаф, аспиратор,
оборудване, необходимо за осъществяване на
съответната манипулация (игли за аспирация,
биопсия и други).
4.9.4.5. Лекарски кабинет. Лекарският кабинет трябва да разполага с бюра, столове, шкафове за медицински документи, микроскопи,
негативоскоп, компютърна техника за записване
и съхраняване на медицинска информация.
4.9.4.6. Сестрински кабинет. Сестринският
кабинет трябва да разполага с бюра, столове,
шкафове за медицински документи, техника
за записване и съхраняване на медицинска
информация.
4.9.4.7. Други: стая за санитари, склад, архив,
помещение за разпределение и обработване на
храната, санитарни помещения (Наредба № 29
от 1999 г. за основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения за
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болнична помощ, диспансерите и домовете за
медико-социални грижи, обн., ДВ, бр. 108 от
1999 г.).
4.9.5. Оборудване на трансплантационно
отделение.
4.9.5.1. Стандартно оборудване за общотерапевтично отделение с интензивен сектор,
включително: инфузионни помпи, централни
венозни катетри, набори за осъществяване на
пункции на серозни кухини (плеврална, перитонеална), на лумбални пункции, аспиратор.
4.9.5.2. Специфичното оборудване на трансплантационно отделение осигурява осъществяване на специфичните медицински диагностични
и лечебни дейности на отделението, високодозова, миелоаблативна химиотерапия и режими
с редуциран интензитет с трансплантация на
хемопоетични стволови клетки, вкл. биоклиматична инсталация.
4.9.6. Изисквания към болничната инфраструктура за осигуряване дейността на III ниво
на компетентност по клинична хематология с
разкрито трансплантационно отделение.
4.9.6.1. Болничната инфраструктура от III
ниво с разкрито трансплантационно отделение
трябва да разполага на територията си със:
4.9.6.1.1. Специализирано звено за добив и
съхранение на хемопоетични стволови клетки
от костен мозък и/или периферна кръв, кръвни клетъчни концентрати с аферезна техника,
който разполага със:
а) обособени помещения за аферезни манипулации, обработка, консервиране и съхранение
на клетъчни концентрати и подготовката им
за инфузия съгласно Медицински стандарт за
трансплантация на органи, тъкани и клетки;
б) специфично оборудване, което осигурява
осъществяване на колекция и консервиране
на хемопоетични стволови клетки от костен
мозък и/или периферна кръв, кръвни клетъчни
концентрати с аферезна техника, терапевтични
аферези, което включва, без да се ограничава
до: клетъчни сепаратори, ламинарни боксове,
центрофуги, плазма екстрактори, хладилници,
фризери и др.
4.9.6.1.2. Клинична лаборатория с възможност за хематологични, биохимични и хемостазни изследвания;
4.9.6.1.3. Лаборатория/отделение по клинична патология с възможност за специализирани
имунохистохимични изследвания;
4.9.6.1.4. Имунологична лаборатория с възможност за имунофенотипизация на левкоцити,
левкемии и лимфоми чрез флоуцитометрия,
флоуцитометричен контрол на CD34+ ХСК,
имуноелектрофореза на серум и/или урина;
4.9.6.1.5. Лаборатория по медицинска генетика с възможност за класическа цитогенетика
и FISH, молекулярно-генетични изследвания;
4.9.6.1.6. Микробиологична лаборатория с
възможности за рутинна и експресна микробиологична диагностика;
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4.9.6.1.7. Болнична информационна система
и адекватно компютърно осигуряване, включително с достъп до интернет;
4.9.6.1.8. Болнична аптека;
4.9.6.1.9. Лаборатория/център по трансфузионна хематология (кръвна банка);
4.9.6.1.10. Осигурен достъп до високоспециализирани лаборатории за осъществяване на
разширени имунохематологични, нуклеарномедицински изследвания на кръвни клетки.
4.9.6.2. Болничната структура трябва да има
задължително осигурен достъп на територията
на населеното място до:
4.9.6.2.1. Отделение/клиника по образна
диагностика с рентгенова апарат за скопия и
графия и с възможност за КАТ, спираловиден
скенер, МРТ;
4.9.6.2.2. Консултативна помощ със специалисти от други основни медицински специалности;
4.9.6.2.3. Хемодиализа;
4.9.6.2.4. Бронхоскопско обслужване;
4.9.6.2.5. Структура за интензивно наблюдение и лечение. Готовност за осъществяване на
централен венозен достъп;
4.9.6.2.6. Звено за лъчетерапия, вкл. с възможности за целотелесно облъчване на пациенти
и облъчване на кръвни продукти;
4.9.6.2.7. Лаборатория с възможност за специализирани хемостазни изследвания;
4.9.6.2.8. Лаборатория за HLA типизиране,
акредитирана от Европейската федерация по
имуногенетика (EFI), с възможност за провеждане на ДНК базирано HLA типизиране.
4.9.6.3. Устройството, оборудването, организацията на дейностите и квалификацията на
персонала на изброените по-горе диагностични
и лечебни звена трябва да съответстват на
действащите в момента медицински стандарти.
4.9.7. Специфични медицински дейности,
осъществявани в трансплантационно отделение.
4.9.7.1. Диагностично-лечебният процес в
трансплантационно отделение се осъществява
съгласно:
а) методични указания за диагностика и
лечение на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи;
б) решения на клиничната комисия по
хематология (в състав, съобразен с трансплантационната дейност);
в) писмено утвърдени протоколи за всички
процедури, осъществявани в отделението, като
високодозова терапия, приложение на имуносупресори, профилактика и контрол на инфекциите, приложение на кръвни биопродукти и т.н.;
г) стандартни оперативни процедури (СОП)
за диагностични и лечебни процедури, осъществявани в трансплантационно отделение:
предтрансплантационни изследвания на донор/
пациент, кондициониращи режими, инфузия на
стволови клетки, профилактика и лечение на
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реакцията на присадката срещу приемателя,
профилактика и лечение на инфекциозни болести, лечение на късните усложнения и т.н.;
д) правила за добра клинична практика при
провеждане на клинични проучвания (Наредба
№ 31 от 2007 г. за определяне на правилата на
добрата клинична практика).
4.9.7.2. Трансплантационните процедури на
пациент със злокачествено хематологично заболяване не започват, ако той не е обсъден на
специализирана Клинична комисия за стволовоклетъчна трансплантация и не е определена
цялостната лечебна тактика и методика.
4.9.7.3. Диагностични процедури в трансплантационно отделение – в допълнение към
диагностичните дейности, определени за хематологична клиника/отделение от III ниво,
в трансплантационното отделение се взема
материал и се осигурява:
а) HLA типизиране в акредитирана от Европейската федерация по имуногенетика (EFI)
лаборатория, с възможност за провеждане на
ДНК базирано HLA типизиране;
б) изследване за химеризъм;
в) определяне на серумно ниво на лекарствени продукти;
г) рутинна и експресна микробиологична
диагностика на биологични секрети и хемокултури с изолиране на патогенни микроорганизми,
идентификация и антибиограма. Същата трябва да притежава възможности за изследване
на широк спектър от вирусни и микотични
инфекции, в които задължително се включват
изследвания за: вирусен хепатит, HIV, EBV,
цитомегаловирус;
д) изследване на минимална резидуална
болест;
е) флоуцитометричен контрол на CD34+ хемопоетични стволови клетки при мобилизация.
4.9.7.4. Терапевтични процедури в трансплантационно отделение. В трансплантационно
отделение освен общотерапевтични се осъществяват и следните специализирани терапевтични
процедури:
а) конвенционална, високодозова, миелоаблативна химиотерапия и режими с редуциран
интензитет с трансплантация на хемопоетични
стволови клетки;
б) инфузия на хемопоетични стволови клетки;
в) трансфузия на кръв и кръвни продукти;
г) приложение на растежни фактори (гранулоцитни колониостимулиращи фактори,
еритропоетин);
д) приложение на имуномодулатори;
е) имуносупресорна терапия;
ж) използване на други биологично активни
вещества с противотуморно действие;
з) глюкокортикостероидна терапия;
и) широкоспектърна антибактериална, антивирусна, антимикотична и антипротозойна
терапия.
4.9.7.5. Други дейности:
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а) мобилизация на периферни стволови
клетки;
б) участие в добив на костен мозък от пациенти или здрави донори;
в) поддържане на медицинска документация
относно: прием на пациенти, информация на
пациента за прилаганите диагностични и терапевтични процедури, водене и съхраняване
на пациентско досие, изписване на пациент,
консултации на пациенти от други лечебни
звена, експертизи;
г) докладване на данните за всички проведени трансплантационни процедури на Изпълнителната агенция по трансплантация и ЕВМТ;
д) научна дейност, участие в клинични проучвания, работни срещи, научни конференции
и конгреси;
е) учебна дейност: отделението може да е
база за практическо обучение на студенти и/
или специализанти;
ж) участие на екипа на отделението в обсъждане на пациенти, подходящи за включване
в трансплантационна програма в рамките на
трансплантационна комисия.
4.9.7.6. Осигуряване на безопасност за пациентите и персонала при работа в трансплантационно отделение:
а) провежда се обучение на персонала за
използване на подходящи предпазни средства
(престилки, ръкавици, очила) при боравене с
кръв, телесни течности, хемопоетични стволови
клетки и други биологични материали, които
могат да пренасят инфекциозни агенти;
б) необходимо е спазване на правилата за
обеззаразяване, складиране и отстраняване на
биологично опасните болнични отпадъци;
в) предпазни средства се използват и при
работа с цитостатици.
4.9.8. Персонал в трансплантационно отделение. Персоналът трябва да има подходящи
условия за работа и съответна квалификация
и опит.
4.9.8.1. Лекари.
4.9.8.1.1. Броят на лекарите се определя от
броя на разкритите в трансплантационното
отделение легла и обема на дейността.
4.9.8.1.2. Трансплантационен екип включва
минимум началник-отделение и още един лекар
с призната специалност „Клинична хематология“, който е преминал обучение и има опит в
областта на стволовоклетъчната терапия.
4.9.8.1.3. Лекарите от трансплантационното
отделение могат да участват и в конвенционалното лечение на пациенти с хематологични
заболявания, да се включват в клинични проучвания и административна дейност.
4.9.8.1.4. Началникът на трансплантационно
отделение трябва да има призната специалност
„Клинична хематология“, като е необходимо
най-малко едногодишно специфично клинично
обучение в областта на трансплантологията.
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4.9.8.1.5. Специфично обучение в областта
на трансплантацията на хемопоетични стволови
клетки изисква минимум една година работа
в трансплантационно отделение.
4.9.8.1.6. Необходимо е лекарите, работещи
в отделението, да са обучени и компетентни в
областта на трансплантацията на хемопоетични
стволови клетки, което включва:
а) индикации за трансплантация на хемопоетични стволови клетки;
б) подбор на подходящи пациенти;
в) конвенционална, високодозова, миелоаблативна химиотерапия и режими с редуциран
интензитет с трансплантация на хемопоетични
стволови клетки;
г) необходими предтрансплантациони изследвания;
д) приложение на растежни фактори за
мобилизация на периферни стволови клетки
и за посттрансплантационна хематологична
реконституция;
е) лечение на фебрилна неутропения;
ж) диагноза и лечение на органни усложнения при трансплантация;
з) диагноза и лечение на гъбичните инфекции;
и) диагноза и лечение на вено-оклузивната
болест;
й) лечение на тромбоцитопения и хеморагична диатеза, хеморагичен цистит, предизвикани
от приложение на цитотоксични агенти;
к) лечение на емезиса, свързан с приложението на противотуморни препарати;
л) лечение на болката при пациенти с малигнени хемопатии;
м) лечение и грижи за терминално болни;
н) диагноза и лечение на усложненията при
неуспешна присадка;
о) избор на източника на стволови клетки
при използване на донорни регистри;
п) запознати с методология на HLA типизирането;
р) третиране на пациентите, получаващи
АВО несъвместими стволовоклетъчни продукти;
с) диагноза и лечение на СМV инфекция;
т) диагноза и лечение на други вирусни инфекции при имунокомпрометирани пациенти;
у) диагноза и лечение на острата и хроничната
реакции на присадката срещу хазяина (GVHD);
ф) диагноза и лечение на посттрансплантационния имунен дефицит;
х) изследване за химеризъм.
4.9.8.1.7. Алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки се провежда само ако
персоналът е квалифициран да диагностицира
и лекува реакция на присадката срещу хазяина
и усложненията є.
4.9.8.1.8. Лекарите, работещи в трансплантационно отделение, трябва да са запознати с
колекцията на стволови клетки чрез афереза
и последващата обработка и криопрезервация
на клетъчния материал, но не е задължително
пряко да участват в тази дейност.
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4.9.8.1.9. Лекарите са отговорни за спазването
на изискванията на приетите стандартни оперативни процедури за специфичните медицински
дейности, осъществявани в трансплантационно
отделение.
4.9.8.1.10. Лекарите в отделението, които
нямат призната специалност „Клинична хематология“, работят под ръководството и контрола
на лекар с призната специалност „Клинична
хематология“.
4.9.8.1.11. Лекарите специалисти задължително участват в програма за продължително
медицинско обучение.
4.9.8.1.12. Работещите в трансплантационно
отделение участват редовно в научни събития в
областта на трансплантологията и клиничната
хематология.
4.9.8.1.13. Трансплантационната програма
трябва да има достъп при необходимост до
консултанти от различни медицински специалности.
4.9.8.2. Медицински сестри:
4.9.8.2.1. Броят на медицинските сестри се
определя от броя легла в отделението и обема на дейностите. Нуждата на всеки пациент
от сестрински грижи варира в зависимост от
състоянието му. Необходим е достатъчен брой
квалифицирани медицински сестри за оказване
на качествени здравни грижи на тежко болен
пациент.
4.9.8.2.2. Старша медицинска сестра на трансплантационно отделение се назначава съгласно
изискванията на действащия в страната Закон
за лечебните заведения и Кодекса на труда.
4.9.8.2.3. Старшата медицинска сестра на
хематологична клиника/отделение може да
бъде лице с образователната степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление
на здравните грижи“ и да притежава професионален опит в грижите за трансплантирани,
неутропенични и имуносупресирани пациенти.
4.9.8.2.4. Медицинските сестри в трансплантационно отделение трябва да са обучени за
работа с трансплантирани пациенти.
4.9.8.2.5. Постоянното повишаване на квалификацията на медицинските сестри изисква
участие в специализирани сестрински форуми в
областта на трансплантацията на хемопоетични
стволови клетки.
4.9.8.2.6. Медицинските сестри изпълняват
своите задължения съгласно писмени работни
стандартни протоколи за всички сестрински
дейности в отделението.
4.9.8.2.7. Медицинските сестри извършват
следните специфични дейности в отделението,
които включват:
а) 24-часово наблюдение и обслужване на
хематологичен болен;
б) приложение на високодозова, миелоаблативна химиотерапия и режими с редуциран
интензитет с трансплантация на хемопоетични
стволови клетки;
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в) интензивни сестрински грижи;
г) третиране на инфекциозни усложнения
поради компрометирани защитни механизми;
д) наблюдение и обслужване на пациент,
на който се провежда лечение с биологично
активни субстанции: имуносупресори, имуномодулатори, растежни фактори, моноклонални
антитела и други;
е) наблюдение и обслужване на пациент с
неутропения;
ж) наблюдение и обслужване на пациент с
тромбоцитопения и кървене;
з) наблюдение и обслужване на пациент, на
който се провежда лечение с кръв и кръвни
продукти;
и) наблюдение и обслужване на пациент,
на който се провежда лечение с високи дози
глюкокортикостероиди;
й) наблюдение и обслужване на пациент,
който се подготвя или е след трансплантация
на хемопоетични стволови клетки (ТХСК).
4.9.8.3. Допълнителен персонал – при необходимост и възможност:
а) лекар с призната специалност „Хранене
и диететика“;
б) психолог;
в) социален работник;
г) рехабилитатор;
д) персонал за координация и водене на
документацията и обобщаване на данните.
4.10. Специфични изисквания за специализиран хематологичен лабораторен блок.
4.10.1. Специализиран хематологичен лабораторен блок може да бъде разкрит в многопрофилни и в специализирани болници за
активно лечение, в които се осъществяват
дейности по клинична хематология на III ниво
на компетентност.
4.10.2. Специализираният хематологичен
лабораторен блок се състои, без да се ограничава до, от лаборатории, отделения и сектори
за специализирани хематологични лабораторни
изследвания:
а) морфологични – цитологични, хистологични, цитохимични и хистохимични изследвания,
б) имунологични – флоуцитометрични,
имунохистохимични и имунохимични,
в) лаборатория/център по трансфузионна
хематология (кръвна банка) за разширени
имунохематологични изследвания,
г) цитогенетични,
д) молекулярно-биологични,
е) нуклеарно-медицински изследвания,
ж) изследвания на еритроцитни нарушения,
з) изследвания на хемостаза.
4.10.3. Площта на лабораториите трябва
да е достатъчно голяма, за да могат да се
извършват всички процедури и отговарят на
утвърдени специфични изисквания, съобразени
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с извършваната дейност в тях; необходимо е
подходящо осветление и вентилация, съответстващи на действащите норми.
4.10.4. Лабораториите трябва да отговарят
на всички нормативни изисквания, свързани
с осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд, противопожарна охрана, работа с химични, биологични и радиоактивни
материали и тяхното съхранение.
4.10.5. Оборудване.
4.10.5.1. Стандартно лабораторно оборудване: центрофуги, термостати, водни бани,
хладилници, фризери, шейкъри, автоматични
микропипети и пипетори и други.
4.10.5.2. Специализирано лабораторно оборудване, което включва, без да се ограничава
до: автоматизирани системи за хематологичен и
биохимичен анализ, микроскопи (с имерсионен
обектив, флуоресцентен), нефелометър, системи
за хоризонтална и вертикална електрофореза,
многопараметърен флоуцитометър; центрофуга
с циторотор за изготвяне на монослойни цитологични препарати; термосайклър; УВ трансилюминатор; спектрофотометър; система за
видеодокументация, микротом за хистологични
срези; автоматизирана система за капилярна
електрофореза или лазерен дензитометър; автоматичен гама-брояч, ELISA спектрофотометър,
СО2 инкубатор за клетъчни култури, система
за експресна микробиологична диагностика и
други.
4.10.6. Специфични дейности.
4.10.6.1. Специализираният хематологичен
лабораторен блок осъществява специфични
дагностични процедури и изследвания на кръвта
и кръвотворните органи в норма и патология,
които включват:
а) морфологична оценка и интерпретация на
рутинни и цитохимични оцветявания за характеризиране на хемопоетични клетки в кръвни
натривки, аспирати и отпечатъци от костен
мозък, ликвор и телесни течности, аспират от
тънкоиглена биопсия на лимфен възел; оценка
на костно-мозъчните депа на желязо;
б) специализирана комплексна морфологична и имунохистохимична оценка и интерпретация на хистологични материали от костен
мозък, лимфен възел, слезка и биопсии от
други тъкани за диагностика на хематологични
заболявания;
в) специализирано флоуцитометрично изследване за анализ на левкоцитни антигени и
идентифициране на левкоцитни субпопулации
при доброкачествени и неопластични хематологични заболявания; определяне на линейната
принадлежност на неопластична популация,
степен на зрялост и специфичен подтип на
хематологичната неоплазия чрез флоуцитометрия; установяване и количествена оценка на
минимална резидуална болест при пациенти с
остра левкемия и хронични лимфопролиферативни заболявания; изследване на автоложни
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трансплантати от ХСК за минимална резидуална
болест; количествено определяне броя CD34+
стволови клетки за контрол на мобилизацията
и определяне на обема цитафереза, за контрол
на дозата в ХСК продукти;
г) цитогенетично изследване на структурни и
бройни хромозомни аномалии към диагнозата
и при проследяване на хематологични заболявания, осъществено чрез хромозомен лентов
анализ; оценка на цитогенетичния отговор при
пациенти с хематологични неоплазии;
д) молекулярно-генетичен анализ на специфични аномалии при хематологични заболявания – фузионни генни, аберантна генна
експресия, мутации и клонални маркери, и
проследяване на минимална резидуална болест
чрез полимеразно-верижна реакция (PCR); изследване на химеризъм след алогенни ТХСК;
изследване на вирусни нуклеинови киселини
в клинични проби чрез PCR;
е) специализирани комплексни изследвания на еритроцити и техните нарушения:
електрофореза на хемоглобини; осмотична
резистентност; изследване на ензимни дефекти
на еритроцитите; лабораторна констелация за
оценка на железния метаболизъм и недоимъчни
състояния (желязо, трансферин, сатурация на
трансферин, феритин, витамин В12, фолиева
киселина); лабораторна констелация за оценка
на хемохроматоза – първична и вторична;
ж) комплексна имунохематологична диагностика: разширено изследване на еритроцитни
кръвногрупови антигени, скрининг за авто- и
ало-анти-еритроцитни антитела, разширени
изследвания за съвместимост, медикаментозносвързани антитела, антитромбоцитни антитела;
з) изследване на нормални и патологични протеини (парапротеини, криоглобулини,
еуглобулини) в серум, урина и/или ликвор
чрез електрофореза и имуноелектрофореза/
имунофиксация; количествено изследване на
имуноглобулини;
и) специализирано комплексно изследване на
унаследени и придобити нарушения в хемостазата; камерно броене и функционално изследване
на тромбоцити; скриниращи и диференциращи
тестове за хемостазна диагностика; количествено определяне на коагулационните фактори;
изследване на инхибитори на коагулацията;
й) специализирани хемотологични кинетични
изследвания: определяне на обем циркулираща
кръв, еритроцитна маса и плазма; определяне
на преживяемост и секвестрация на кръвни
клетки – тромбоцити, еритроцити;
к) нуклеарно-медицинска туморотропна
диагностика: визуализация на лимфо-пролиферативни процеси, асоциирани с хематологични
неоплазии и туморни маркери.
4.10.6.2. Лабораториите задължително участват в програми за контрол на качеството.
4.10.7. Персонал.
4.10.7.1. Лекари.
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4.10.7.1.1. Специализираните лабораторни
дейности и процедури се извършват от лекари.
4.10.7.1.2. Началници на специализирани
хематологични лаборатории могат да бъдат
лекари с придобита медицинска специалност в
направлението, в което работи лабораторията
(клинична патология, клинична имунология,
клинична лаборатория, медицинска генетика,
нуклеарна медицина, клинична или трансфузионна хематология), притежаващи допълнителна
квалификация и опит в лабораторната хематологична диагностика не по-малко от три години
или хабилитирани по научна специалност шифър
03.01.39 „Хематология и преливане на кръв“.
4.10.7.1.3. Лекарите в специализираните хематологични лаборатории задължително участват в програми за продължаващо медицинско
образование в областта, в която работят, както
и в областта на клиничната хематология.
4.10.7.2. Други.
4.10.7.2.1. В специализираните болници могат
да извършват дейности в областта на лабораторната хематологична диагностика:
а) биолози с образователна степен „магистър“;
б) медицински лаборанти, владеещи диагностичните методи и апаратура, включени в
списъка с медицински процедури на звеното,
в което работят, като спазват стандартните
работни протоколи;
4.10.7.2.2. Старши медицински лаборант в
структурата на лечебно заведение за специализирана болница от ІІІ ниво се назначава
съгласно изискванията на действащото в
страната законодателство; съответното висше
медицинско образование, опит в специализирана хематологична лаборатория и познания
с дейността на отделните диагностични звена;
4.10.7.2.3. Медицинските лаборанти работят
под ръководството на лекари, притежаващи
допълнителна квалификация и опит в лабораторната хематологична диагностика не по-малко
от три години;
4.10.7.2.4. Медицинските лаборанти участват в програма за продължаващо медицинско
обучение.
Раздел IV
Организация на работа
1. Насочване на пациент с хематологично
заболяване
1.1. Лекарят с призната специалност „Клинична хематология“ от хематологичния кабинет
съгласно раздел II, т. 1.3 при всеки случай с
хематологична неоплазия в зависимост от поставената диагноза и етап на болестта (новооткрит
случай, постигната ремисия, рецидив на болест
та), както и при необходимост от допълнителна
консултация за определяне на терапевтичната
стратегия в случаи с доброкачествени хематологични заболявания, насочва пациента към
клиничната комисия по хематология.
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1.2. Лекарят с призната специалност „Клинична хематология“ от хематологичния кабинет
при необходимост от хоспитализация насочва
пациента към съответно хематологично лечебно
заведение за болнична помощ.
1.3. Лекарят/лекарите с призната специалност „Клинична хематология“ от хематологично
лечебно заведение за болнична помощ могат да
насочат пациент към хематологично отделение/
клиника от по-високо ниво.
2. Клинични комисии по хематология
2.1. Клиничните комисии по хематология
осъществяват цялостна оценка на пациенти
със злокачествени заболявания на кръвта и
кръвотворните органи с цел определяне на
окончателната диагноза, стадий, прогностична
група и лечебната стратегия в различни етапи
от болестта.
2.2. В зависимост от обема на дейността на
лечебното заведение и спецификата на дейности
те в него могат да бъдат създавани клинични
хематологични комисии по специфични проблеми – клинична комисия „Лимфоми“, клинична комисия „Левкемии“, клинична комисия
„Трансплантация на ХСК“ и др.
2.3. Клиничните комисии по хематология
се създават към многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, в които
са разкрити клиники/отделения от III ниво на
компетентност, и се ръководят от хабилитирано лице с призната специалност „Клинична
хематология“.
2.3.1. Лечебни заведения, които нямат права
да осъществяват активно цитостатично лечение
на злокачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи, са длъжни, при съмнение
или данни за такава, незабавно да насочат
пациента към действаща клинична комисия.
2.4. Клиничните комисии се назначават със
заповед от ръководителя на лечебното заведение,
в което се провеждат заседанията.
2.5. Клиничните комисии се състоят от
специалисти по: клинична хематология, обща
и клинична патология, клинична имунология,
медицинска генетика, образна диагностика и
лъчелечение:
2.5.1. В зависимост от натовареността на
лечебното заведение и спецификата на дейностите в него клиничната комисия може да
включва в редовния си състав или на функционален принцип допълнително специалисти
в зависимост от конкретната проблематика.
2.6. Клиничната комисия в специализираните
болници за активно лечение на хематологични
заболявания от III ниво на компетентност се
състои от:
а) специалисти по: клинична хематология,
обща и клинична патология, клинична имунология, медицинска генетика, специалист
по образна диагностика, нуклеарна медицина,
лъчелечение, трансфузионна хематология и
лекар с квалификация за ТХСК;
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б) ръководи се от хабилитирано лице с призната специалност „Клинична хематология“;
в) може да включва (включват) в редовния
си състав и други специалисти в зависимост от
конкретната проблематика;
г) право да бъдат членове на клинична комисия имат и специалисти от други лечебни
заведения, ако отговарят на изискванията;
д) достъп до заседанията на клиничните
комисии имат и лекарите, ангажирани с лечебно-диагностичния процес.
2.7. Клиничните комисии заседават по предварително обявен график.
2.8. Насочването към клинична комисия по
хематология става с оригиналната медицинска
документация (епикризи, рентгенови снимки,
компютър-томографии, сцинтиграфии) и всички
цитологични и хистологични материали (препарати и парафинови блокчета от биопсии).
2.9. Решенията на клиничните комисии са
писмени и се подписват от членовете на комисията. Копие от решението се предоставя
на лекуващия лекар.
2.10. Решението на клиничната комисия за
всеки един новодиагностициран случай задължително включва:
1) Окончателна диагноза, стадий на заболяването, прогностична група (в зависимост от
конкретната неоплазия) или диагностичен план
в случаите, в които наличната информация не
позволява окончателното им определяне, като
решението може да включва необходимост от
повторение на проведени вече консултации или
назначаване на нови.
2) Лечебна тактика. Клиничната комисия
не разглежда лечебната тактика при пациенти,
при които извършените изследвания са некачествени, двусмислени или недостатъчни за
точно определяне на клиничната диагноза и
стадий. В този случай комисията препоръчва
извършването на допълнителни изследвания
и консултации и насрочва разглеждането на
случая на следващо заседание.
2.11. Решението на клиничната комисия
при пациенти, обсъждани в хода на лечението,
включва становище за:
а) оценката на терапевтичния отговор;
б) промяна в лечебната тактика при показания;
в) спиране на лечението при показания;
г) насочване за палиативни грижи при
показания.
2.12. Решенията на клиничната комисия са
препоръчителни за всички лечебни заведения,
провеждащи лечението или отделни компоненти
(методи) от лечебната тактика, освен в случаите
на поява на тежки нежелани събития (налагащи временно преустановяване на лечението)
или прогресия на заболяването със значително
влошаване на общото състояние.
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2.13. Решенията на клиничните комисии
са съобразени със стандартните оперативни
процедури за диагностика и лечение на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи.
2.14. Специфичното лечение на пациент
със злокачествено хематологично заболяване
не започва, ако той не е обсъден на клинична
комисия и не е определена цялостната комплексна лечебна тактика. По изключение лечението може да бъде започнато при спешни
показания, но случаят следва да бъде разгледан
от клиничната комисия при първото є редовно
заседание.
3. Задължителна медицинска документация
при обслужване на пациент в лечебно заведение
с хематологични структури
3.1. Задължителна медицинска документация при обслужване на пациент в лечебно
заведение по хематология от извънболничната
помощ включва изискваните от нормативната
уредба форми.
3.2. Задължителна медицинска документация
при обслужване на пациент в лечебно заведение
за болничната помощ по клинична хематология
включва изискваните от нормативната уредба
форми и копие от решение на клиничната комисия по хематология при всички пациенти с
малигнени хематологични заболявания.
4. Проследяване на пациенти с хематологични заболявания
4.1. Задължително се проследяват следните
хематологични заболявания:
а) малигнени хемопатии;
б) вродени нарушения на хемостазата;
в) вродени хемолитични анемии (таласемия
майор);
г) апластична анемия.
4.2. Проследяването след лечение на пациент
с хематологично заболяване е периодът след
приключване на лечението. Задачата на регулярните клинични прегледи и специализирани
изследвания е да се потвърдят излекуването,
ремисията, рецидивът и/или прогресията на
болестта.
4.3. Проследяването на доброкачествените
хематологични заболявания се осъществява от
лекар с призната специалност по клинична хематология на всички нива на хематологичната
помощ, а диспансеризацията им – съгласно
действащите нормативни актове.
4.4. Проследяване на пациенти със злокачествени хематологични заболявания се извършва
от лекар с призната специалност „Клинична
хематология“ на всички нива на хематологичната помощ, а диспансеризацията – съгласно
Наредба № 39 от 2004 г. за профилактични
прегледи и диспансеризация.
4.5. Проследяването при отделните хематологични заболявания (клиничните прегледи,
видът и честотата на изследванията) се базира
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на стандартите в диагностиката, лечението
и проследяването на пациентите, отразени в
Европейския паспорт на хематолога.
4.6. Неизменни изисквания в хода на проследяване са насочващата анамнеза и физикален
преглед, както и извършване на стандартни
(рутинни) и специализирани изследвания (специфични за отделните болести).
4.7. Право и компетентност в процеса на проследяването има лекар с призната специалност
„Клинична хематология“ в СИМП и в трите
нива на болничната помощ. При невъзможност
да се извърши специализирано изследване
пациентът се насочва към по-високото ниво.
При този многостъпален процес на проследяване се ползват националните или лечебните
заведения в същия район по здравната карта
на страната или избрано от пациента лечебно
заведение извън територията, на която живее.
5. Права и задължения на пациентите
5.1. Права на пациент с хематологично
заболяване.
5.1.1. Правата на пациента са регламентирани в редица международни (Харта на правата
на човека в Конвенция на ООН (ДВ, бр. 66
от 1992 г.); Парижка харта за борба с рака
04.01.2000 г. [www. CharterAgainst Cancer.org])
и национални актове (Закон за здравето (ДВ,
бр. 70 от 2004 г.), Харта за правата на пациента на БЛС, Наредба № 29 на МЗ, Кодекс на
професионалната етика (ДВ, бр. 79 от 2000 г.),
национални рамкови договори от 2001 – 2005 г.
между МЗ, НЗОК и БЛС).
5.1.2. Пациент с хематологично заболяване има право да бъде подробно запознат с
диагностичния план и последователността на
изследванията, чрез които да се достигне до
окончателна диагноза.
5.1.3. При пациент с хематологично заболяване се извършват лабораторни тестове, инструментални и инвазивни методи на изследване
след разясняване на необходимостта и ползата
от тях, рисковете за усложнения и приноса им
за диагнозата.
5.1.4. Възможността за развиване на непредвидими усложнения в резултат на извършваните диагностични процедури и начинът за
овладяването им следва да бъдат подробно и
достъпно обяснени на пациента.
5.1.5. Пациент с хематологично заболяване
изразява писмено „Информирано съгласие“ за
извършване на диагностични и лечебни процедури след подробна информация от лекар.
5.1.6. По достъпен начин да бъде запознат
с необходимостта от провеждане на лечение,
очакваните от него резултати и прогнозата на
заболяването.
5.1.7. Да получава информация за здравословното си състояние във всеки един етап от хода
на лечебния процес, за възможните рискове и
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усложнения или нежелани реакции от провеждане на лечението, както и за съществуването
на алтернативни терапевтични методи.
5.1.8. Да бъде запознат с правилника за вътрешния ред на съответната клиника/отделение
и да упражнява правата си в съответствие с
този правилник.
5.1.9. Да изисква запазване поверителността
на информацията за неговото здравословно състояние, освен в случаите, предвидени от закона.
5.1.10. Да прекъсне или откаже по всяко
време лечението си, като писмено го изразява
с подпис в медицинската документация.
5.1.11. При неблагоприятна еволюция на
заболяването пациентът има право на палиативни грижи в обем и качество, гарантирани
от чл. 95 на Закона за здравето.
5.2. Задължения на пациент с хематологично
заболяване:
5.2.1. Да съдейства за укрепване на собственото си здраве по време на лечението.
5.2.2. Да не застрашава здравето на другите
болни и на персонала, извършващ лечението.
5.2.3. Да спазва стриктно препоръките на
екипа за подготовка за изследванията.
5.2.4. Да осведомява екипа, извършващ
изследванията, за болести и състояния, повишаващи риска от изследванията.
5.2.5. Да съдейства на екипа, провеждащ
лечението му, и да спазва всички негови препоръки.
5.2.6. Да не нарушава правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното
заведение и клиниката/отделението, където се
провежда неговото лечение.
6. Защита на медицинските и немедицинските специалисти
6.1. Специфичността на хематологичните заболявания (етиология, патогенеза, диагностика,
начин на протичане, многоетапност на лечебния
процес и наблюдение) определя специфичните
условия на работа и професионалния риск за
лекари, медицински и немедицински специалисти, работещи в областта на хематологията.
6.2. Налице е тежък психогенен фактор,
свързан с обслужването на тежко болни пациенти, което прави вредните условия на труд при
тази група медицински специалисти с най-висок
относителен индекс.
6.3. Стандартните вредности са заложени в
Кодекса на труда и нормативните документи,
имащи отношение към безопасност на труда.
6.4. Стандартните вредности се определят
основно от класическите методи за лечение на
болните от злокачествени кръвни заболявания,
а именно: приготвяне (разтваряне) и прилагане
на химически отрови (цитостатици), работа с
кръв и кръвни биопродукти.
6.5. Налице е и лабораторен труд, свързан с
използване на химически вредни вещества, както
и микроскопски труд от страна на лекарите,
ангажиращ голям дял от работното им време.
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7. Условия на работа
Съобразно предмета на дейност в различните клиники и отделения по хематология
на многопрофилните болници, условията на
работа предпазните средства от индивидуален
и общ характер са описани в нормативните
актове за всяко звено на съответното лечебно
заведение. Същите са съобразени с визираните
по-горе нормативни актове, специфични за
всеки предмет на дейност.
8. Здравна профилактика на персонала
8.1. Осъществява се периодично в зависимост от вредностите, на които е подложен
медицинският персонал.
8.2. Сроковете за профилактика са заложени
в съответните нормативни актове.
9. Юридическа защита на персонала при
предизвикване на гражданско или наказателно
процесуално преследване
9.1. Осъществява се чрез индивидуални и групови застраховки професионален риск съобразно
предмета на дейност и степента на риска по
отношение на извършваните дейности и манипулации, включително за вредите, които могат
да настъпят вследствие виновно неизпълнение
на професионалните задължения, съгласно чл.
189 от Закона за здравето. Застраховането се
извършва от директора на лечебното заведение
или по друга линия.
9.2. Юридическата защита на персонала се
базира на изготвените специални протоколи за
информирано съгласие на пациента за предстоящата медицинска манипулация и наличните
рискове за здравето и живота му.“
Министър: А.-М. Борисова
6980

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на
мед ицински стандарт „Кардиология“ (ДВ,
бр. 11 от 2010 г.)
Параграф единствен. Приложението към
член единствен, ал. 1 се изменя така:
„Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО
КАРДИОЛОГИЯ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Основна характеристика на медицинската специалност „Кардиология“
1. Дефиниция, основна цел и задачи на медицинската специалност „Кардиология“
1.1. Кардиологията е научна дисциплина и
самостоятелна медицинска специалност със
специфична многокомпонентност и методология. Тя въвежда познание за сърдечно-съдовата
дейност на човека в норма и при патология
като част от познанието за вътрешните болести.
Медицинската специалност „Кардиология“ може
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да бъде практикувана в лечебни заведения за
извънболнична и в такива за болнична медицинска помощ.
1.2. Основната цел на специалността „Кардиология“ е насочена към осигуряване на висококвалифицирана диагностика, прогнозиране
на хода на болестта и прилагане на качествено специфично терапевтично поведение и
лечение при пациентите със сърдечно-съдови
заболявания.
1.3. Задачите на медицинската специалност
„Кардиология“ са свързани с изучаване на патофизиологията и патогенезата на сърдечно-съдовите болести, осъществяване на диагностични
процедури, медикаментозно и интервенционално лечение, профилактика и рехабилитация на
вродените и придобити болести на сърцето и
съдовете, подготовка на пациенти за сърдечна
операция и овладяване на специфичните медицински проблеми, свързани с това състояние,
разпознаване и лечение на сърдечно-съдови
усложнения при пациенти с кардиологични или
с други извънсърдечни заболявания, експертизна
дейност. Кардиологията е медицинска специалност, която се развива изключително бързо в
посока към прилагане на високотехнологични
и инвазивни методи за лечение.
1.4. Създаването и внедряването на стандарт
по кардиология в медицинската практика е от
изключителна важност за осигуряването на
адекватна кардиологична помощ за пациентите, за повишаване, поддържане и контрол на
качеството в диагностичната, лечебната и профилактичната кардиологична дейност, а също
така и за постигането на положителни крайни
икономически резултати от тези дейности.
1.5. Този стандарт се отнася за кардиологичните дейности, осъществявани по отношение на
пациенти над 18-годишна възраст. За пациентите
под 18-годишна възраст са приложими изискванията, определени с медицинските стандарти
по детски болести и детска кардиология.
2. Дефиниране на задължителните ключови
елементи на профилактичната и диагностичнолечебната дейност в областта на кардиологията
2.1. Ключови елементи на профилактичната
дейност в областта на кардиологията са: 1)
първична профилактика (оценка на нивото на
сърдечно-съдов риск при здрави индивиди),
която се извършва главно от лечебни заведения
за специализирана извънболнична медицинска
помощ; 2) вторична профилактика (за пациенти със сърдечно-съдови заболявания), която
се определя и извършва както от заведения
за извънболнична, така и от заведения за
болнична медицинска помощ, и 3) рехабилитация, извършвана в заведения за физикална
и рехабилитационна медицина, които са в
неразривна функционална връзка с кардиологичните структури.
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2.2. Ключови елементи на диагностично-лечебната дейност в областта на кардиологията са:
1) физикално изследване на сърцето и съдовете;
2) изграждане на диференциално-диагностичен план; 3) определяне на необходимостта
от използване на допълнителни диагностични
неинвазивни и/или инвазивни (интервенционални) методи и интерпретация на получените
резултати; 4) периодична оценка на нивото на
глобалния индивидуален сърдечно-съдов риск;
5) определяне на индивидуално медикаментозно
и/или инвазивно (интервенционално) лечение,
чиято основна цел е удължаване живота на
пациента и/или поддържане на добро качество
на живота му.
2.3. Профилактичните и лечебно-диагностичните дейности в областта на кардиологията се
осъществяват при спазване на въведените с този
стандарт задължителни изисквания за лечебните заведения за извънболнична медицинска
помощ и за структурните звена на лечебните
заведения за болнична медицинска помощ, в
които се оказва кардиологична такава – звената по обща кардиология, интензивно лечение
в кардиологията и неинвазивна диагностика
в кардиологията, а също и за незадължителните структурни звена на болничните лечебни заведения за оказване на кардиологична
помощ – звената за инвазивна кардиология,
електрокардиостимулация, инвазивна електрофизиология и за рехабилитационни дейности
при пациенти със сърдечно-съдови заболявания.
2.4. Всички профилактични и лечебно-диагностични дейности се подчиняват и на алгорит
мите за добра клинична практика, възприети в
документите на Дружеството на кардиолозите
в България и на Европейското кардиологично
дружество, както и на съвместните документи
между Европейското кардиологично дружество
и Американската асоциация по кардиология.
2.5. Профилактичната, диагностичната и лечебната дейност в областта на кардиологията се
осъществяват с помощта на високотехнологична
апаратура и медицински изделия, отговарящи
на съвременните изисквания за качество и
безопасност и несъздаващи допълнителен риск
за пациентите. Медицинските специалисти задължително се обучават за работа с апаратурата
и изделията. Използваната апаратура подлежи
на редовен технически контрол за изправност,
като се осигурява регистриране и анализиране
на резултатите.
3. Изисквания за професионална компетентност за практикуване на специалността
„Кардиология“ в извънболничната и болничната
медицинска помощ
3.1. Дейности в областта на медицинската
специалност по кардиология могат да осъществяват лекари с призната специалност по
кардиология, които притежават съответните теоретични познания, практически опит и умения.
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3.2. Придобиването на специалността „Кардиология“ се осъществява по реда на Закона
за здравето и Наредба № 34 от 2006 г. за
придобиване на специалност в системата на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.;
изм., бр. 89 от 2007 г. и бр. 55 от 2008 г.) и
в изпълнение на утвърждавани от министъра
на здравеопазването програми за обучение на
лекари-кардиолози. Програмите са ориентирани
към осъществяване на обучение за осигуряване
на висококвалифицирани кардиолози с добри
практически умения.
3.3. Поддържането на квалификацията на
специалистите-кардиолози се гарантира чрез
придобиване на професионална квалификация
за извършване на високоспециализирани или
специфични дейности в областта на кардиологията при спазване реда и условията на
Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването,
както и посредством участие в провежданото
от БЛС продължаващо обучение и успешно
полагане на финален тест със срок на валидност
не повече от 5 години.
3.4. Неинвазивните диагностични процедури
велоергометрия, 24-часов холтер мониториране на сърдечен ритъм и артериално налягане,
процедурите, съставляващи базовото ниво в ехокардиографията, както и оценка на получените
резултати могат да се извършват от лекари с
призната специалност по кардиология.
3.5. За извършване на високоспециализирани дейности в кардиологията се изисква
допълнителна професионална квалификация,
удостоверена със съответно свидетелство за
придобиването є по реда на Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването. Професионалната квалификация е очертана конкретно
в отделните части на стандарта, посветени на
изискванията за осъществяване на съответните
високоспециализирани дейности. Високоспециализирани дейности в кардиологията са: 1)
дейностите, съставляващи експертно ниво в
ехокардиографията (експертна ехокардиография); 2) инвазивната кардиология (инвазивна/
интервенционална диагностика и лечение); 3)
постоянната кардиостимулация; 4) инвазивната
електрофизиология (инвазивна/интервенционална електрофизиологична диагностика и
лечение).
4. Гранични области на специалността
„Кардиология“ – интердисциплинарни аспекти
4.1. Специфичните дейности по обслужване
на пациенти със сърдечно-съдови заболявания
съдържат елементи и на други медицински специалности и области на клиничната медицина
извън кардиологията, което прави дейността на
кардиолога интердисциплинарна, без да е необходимо да се покриват изцяло стандартите по
отделните медицински специалности, а именно:
4.1.1. хирургия;
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4.1.2. образна диагностика;
4.1.3. анестезия и интензивно лечение;
4.1.4. физикална и рехабилитационна медицина;
4.1.5. ендокринология;
4.1.6. пулмология;
4.1.7. неврология.
Този стандарт по кардиология не изменя
и не допълва, нито измества стандартите в
областта на посочените в т. 4.1 медицински
специалности.
Глава 2. Обем на кардиологичната дейност,
осъществявана в лечебните заведения за извънболнична и в тези за болнична медицинска
помощ
1. Осъществяване на специалността „Кардиология“ в извънболнични условия
1.1. Специалността „Кардиология“ в извънболнични условия се осъществява в лечебни
заведения за специализирана извънболнична
медицинска помощ, регистрирани съгласно
изискванията на Закона за лечебните заведения.
1.2. В извънболнични условия се извършват
следните дейности:
1.2.1. профилактични мероприятия съгласно
действащи в страната програми за профилактика
на сърдечно-съдовите заболявания;
1.2.2. прегледи и консултации с цел диагностика и лечение на сърдечно-съдовите
заболявания;
1.2.3. неинвазивни диагностични изследвания
на сърдечно-съдови заболявания и разчитането
им; необходимата квалификация на лекарите
за извършване на посочените дейности се определя съобразно раздел I, глава 1, т. 3.4 и 3.5
от този стандарт;
1.2.4. диагностика и профилактика на имплантирани кардиостимулатори, кардиовертердефибрилатори и устройства за ресинхронизираща терапия; необходимата квалификация
на лекарите за извършване на посочените
дейности е определена в раздел II, глава 5,
т. 5.1 от стандарта.
1.3. Лечебните заведения за специализирана
извънболнична помощ, в които се осъществяват дейности в областта на кардиологията,
осигуряват непрекъснати функционални връзки
с лечебни заведения, предоставящи дейности
в областта на образната диагностика и клиничната лаборатория, а също и с болница с
клиника/отделение по кардиология и с други
лечебни заведения, които осигуряват спешно
и планово обслужване на болни със сърдечносъдови заболявания.
1.4. Лечебните заведения за извънболнична
помощ, които осъществяват кардиологични
дейности, поддържат следната апаратура и
консумативи:
1.4.1. минимално оборудване със: 1) апаратура – сертифициран многоканален ЕКГ апарат,
апарат за измерване на артериално налягане,
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дефибрилатор, и 2) консумативи – контактен
гел, лепящи електроди за ЕКГ, шпатули, хартия
за ЕКГ, спринцовки;
1.4.2. оборудване с апаратура, медицински
изделия и консумативи за извършване на високоспециализирани дейности:
1.4.2.1. оборудване с апаратура, медицински
изделия и консумативи за извършване на неинвазивни изследвания на сърдечно-съдовата
система: 1) холтер монитор за непрекъснат
24-часов ЕКГ запис; 2) холтер монитор за
артериално налягане; 3) ехокардиограф за едноразмерна и двуразмерна ехокардиография с
възможности за черно-бял и цветен доплер; 4)
трансдюсери за ехокардиографско изследване; 5)
апаратура за извършване на стрес натоварване:
велоергометър или „бягаща пътека“; 6) консумативи – лепящи се електроди за ЕКГ апарат,
хартия за ЕКГ запис, хартия за регистрация на
ехокардиографски образи, принтер, контактен
гел, касети за холтер монитори, дефибрилатор;
1.4.2.2. оборудване с апаратура, медицински
изделия и консумативи за диагноза и профилактика на кардиостимулатори (за лечебни
заведения, в които се осъществява дейността
кардиостимулация): 1) холтер ЕКГ за 24-часово мониториране; 2) многоканален електрокардиограф; 3) програмери според моделите
кардиостимулатори с телеметричен контрол на
параметрите и функциите на стимулатора и с
възможност за измерване на прагови величини на пейсиране и сензиране на стимулатора;
4) разчитане на холтер и ЕКГ от паметта на
имплантираното устройство, както и последващото препрограмиране на основни параметри;
5) тестери за контрол и измерване на основна
и магнитна честота на стимулатора, пулсова
ширина и АV период; 6) дефибрилатор, 7)
монитор.
2. Осъществяване на специалността „Кардиология“ в болнични условия
2.1. Този стандарт изхожда от разбирането,
че едно от условията за осигуряване на високо
качество на осъществяваната активна кардиологична помощ в болничните лечебни заведения е
тя да бъде широкоспектърна предвид очертания
многокомпонентен характер на кардиологията.
Поради тези съображения стандартът прави
опит да въведе изискване за концентриране на
цялостната кардиологична помощ.
2.2. По отношение на кардиологичните
дейности, извършвани в лечебните заведения
за болнична помощ, и поради многокомпонентността на кардиологичната медицинска
специалност този стандарт включва общи и
специфични изисквания в областите на: общата кардиология; интензивното лечение в
кардиологията; неинвазивната диагностика
в кардиологията; инвазивната (интервенционална) кардиология; кардиостимулацията;
инвазивната електрофизиология; рехабилита-
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ционната дейност в кардиологията (приложим
е и медицинският стандарт по физикална и
рехабилитационна медицина).
2.3. Лечебно заведение за болнична помощ,
получило разрешение от министъра на здравеопазването по реда на Закона за лечебните
заведения като многопрофилна или специализирана болница за активно лечение, в т. ч. и
по отношение на специалността „Кардиология“,
може да осъществява кардиологични дейности,
както следва:
2.3.1. в самостоятелна клиника/отделение по
кардиология, в това число и като самостоятелно звено в болнична структура по вътрешни
болести;
2.3.2. като част от дейността на болнична
структура по вътрешни болести.
2.4. Самостоятелната клиника/отделение
по кардиология е основна структурна единица
на болничната медицинска помощ в областта
на кардиологията, университетска или неуниверситетска структура, определена съобразно
принципите на Националната здравна карта, и
се състои от следните задължителни структурни
звена, осигуряващи минималния необходим
обем дейности и оборудване за качествена
диагностика, лечение и здравни грижи или съответно осъществява задължително посочените
по-долу дейности на:
2.4.1. общо кардиологично отделение;
2.4.2. отделение за кардиологично интензивно
лечение на сърдечно-съдовите усложнения и
контрол върху критични нарушения на хемодинамиката (максимум 10 легла и минимум
6 легла);
2.4.3. отделение за неинвазивна диагностика
(ехокардиография, холтер мониториране, велоергометрия (тредмил);
2.4.4. приемно-консултативни и диагностични
кабинети.
2.5. Болницата може да разкрие към структурата по т. 2.4 и следните структурни звена
като допълнително условие за развитие към повисоко качество в кардиологията или съответно
да осигури осъществяването от структурата по
т. 2.4 и на следните дейности на:
2.5.1. отделение за инвазивна кардиология
(инвазивна/интервенционална диагностика и
лечение);
2.5.2. отделение за кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори,
ресинхронизиращо лечение;
2.5.3. отделение за инвазивна електрофизиология (инвазивна/интервенционална електрофизиологична диагностика и лечение на ритъмни
и проводни нарушения);
2.5.4. отделение за физикална и рехабилитационна медицина (териториално може да
бъде разположено във или извън сградата на
болничното заведение).
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2.6. Звеното по кардиология към болнична
структура по вътрешни болести се състои от
следните задължителни елементи за осигуряване
на минималния необходим обем дейности и
здравни грижи:
2.6.1. кардиологични легла;
2.6.2. легла за интензивно лечение;
2.6.3. осигуряване на неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания с възможности за извършване на следния минимум от
диагностични методи: ехокардиография, холтер
мониториране на сърдечен ритъм и артериално
налягане, провеждане на натоварване – велоергометър/„бягаща пътека“, електрокардиография.
2.7. Структурите (клиники/отделения) по
кардиология в болниците за активно лечение
се категоризират, както следва:
2.7.1. ниво I – когато в болницата е създадена самостоятелна структура (клиника/отделение) по кардиология, в това число и като
самостоятелно звено в болнична структура по
вътрешни болести, и така създадената самостоятелна структура по кардиология разполага със
задължителните елементи по т. 2.6 (възможно е
и обособяването им като структурни единици).
Структурата от ниво I задължително отговаря
на изискванията, посочени в раздел IV.
Структура от това ниво се характеризира
със следната компетентност – медикаментозно
лечение и/или продължително лечение по повод
на остри или изострени хронични сърдечносъдови заболявания.
2.7.2. ниво II – когато в болницата е създадена самостоятелна структура (клиника/
отделение) по кардиология и в тази структура
са разкрити всички задължителни структурни
звена по т. 2.4 или се осъществяват съответните
за тях дейности при спазване на изискванията
за същите.
Структура от това ниво се характеризира
със следната компетентност – лечение на остри, обострени и хронични сърдечно-съдови
заболявания, с комплицирано протичане и при
които се предполагат интензивни диагностични
и терапевтични процедури, при съобразяване и
на изискванията на стандарта към съответната
структура.
През структура от това ниво трябва да преминават по 380 пациенти годишно на всеки
10 легла.
2.7.3. ниво III – когато в болницата е създадена самостоятелна структура (клиника/
отделение) по кардиология и в тази структура
са разкрити всички задължителни структурни
звена по т. 2.4 или се осъществяват съответните
за тях дейности при спазване на изискванията
за същите, както и са разкрити незадължителните структурни звена или се осъществяват
дейностите по т. 2.5.1. Структура от трето ниво
може да извършва и дейности по т. 2.5.2 при
спазване на изискванията за тях.
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Структура от това ниво се характеризира със
следната компетентност – лечение на всички
остри, обострени и хронични сърдечно-съдови
заболявания, с комплицирано протичане и при
които се предполагат инвазивни, интензивни
диагностични и терапевтични процедури, при
съобразяване и на изискванията на стандарта
към съответната структура.
През структура от това ниво трябва да преминават по 380 пациенти годишно на всеки
10 легла.
2.8. В случаите по т. 2.3.2 (когато дейностите
по кардиология се осъществяват не от самостоятелна кардиологична структура, а като част от
дейността на болнична структура по вътрешни
болести) се спазва медицинският стандарт по
вътрешни болести, като:
2.8.1. структура по вътрешни болести от I
ниво може да осъществява дейност по кардиология от компетентността на кардиологична
структура от I ниво само ако отговаря и на
изискванията на настоящия стандарт по отношение на структурите по кардиология от I ниво;
2.8.2. структура по вътрешни болести от II
ниво може да осъществява дейност по кардиология от компетентността на кардиологична
структура от I и от II ниво само ако отговаря
и на изискванията на настоящия стандарт по
отношение на структурите по кардиология от
I и от II ниво;
2.8.3. структура по вътрешни болести от III
ниво може да осъществява дейност по кардиология от компетентността на кардиологична
структура от I, II и от III ниво само ако отговаря и на изискванията на настоящия стандарт
по отношение на структурите по кардиология
от I, II и III ниво.
2.9. Лечебните заведения, в които има разкрити кардиологични структури от нива II и III,
могат да осъществяват обучение по специалността „Кардиология“ при условията и по реда
на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
и при спазване на изискванията на раздел III
от този стандарт.
3. Основни архитектурни и териториални
връзки между местата за осъществяване на
медицинската специалност „Кардиология“ и
останалите звена на лечебното заведение
3.1. Болничните звена по обща кардиология,
инвазивна кардиология, неинвазивна диагностика и за кардиологично интензивно лечение
са разположени в непосредствена близост и са
свързани помежду си чрез непрекъснати 24-часови териториални и комуникационни връзки,
осигурени от болничното заведение.
3.2. На самостоятелната клиника/отделение
по кардиология, както и на звеното по кардиология като част от болнична структура по
вътрешни болести е осигурена непрекъснато
възможност за осъществяване на връзка с останалите звена в болницата, особено със звената
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по анестезия и интензивно лечение, образна
диагностика, физикална и рехабилитационна
медицина, с лабораториите за биохимични и
други изследвания и с кръвна банка, съобразно съответните изисквания за това, и като се
спази следното:
3.2.1. самостоятелното звено по кардиология
от I ниво следва да има осигурен достъп до
рентгенов апарат и клинична лаборатория I
ниво на територията на болницата;
3.2.2. самостоятелното звено по кардиология
от II ниво следва да има осигурен достъп до
клинична лаборатория II ниво, извършваща
и кръвно-газов анализ, до микробиологична
лаборатория, до рентгенов апарат за скопия и
графия – всички разположени на територията
на болницата, както и до КАТ или МРТ и структура по клинична патология – разположени на
територията на населеното място;
3.2.3. самостоятелното звено по кардиология
от III ниво следва да има осигурен достъп до
клинична лаборатория III ниво, извършваща
кръвно-газов анализ, хемостазеология и др.,
и микробиологична лаборатория, както и до
рентгенов апарат за скопия и графия, КАТ
или МРТ и патоанатомия и лаборатория по
клинична патология – всички разположени на
територията на населеното място.
3.3. На самостоятелната клиника/отделение
по кардиология задължително е осигурена
възможност за осъществяване на непрекъснати връзки с клиники/отделения по съдова
и сърдечна хирургия, така че да се осигури
възможно най-бърз достъп до тези звена при
необходимост от спешно хирургическо лечение.
3.4. Самостоятелната клиника/отделение
по кардиология без структура за инвазивна
кардиология, както и звеното по кардиология,
което е част от болнична структура по вътрешни болести, са осигурени с възможността да
осъществяват непрекъснати комуникационни
връзки със:
3.4.1. самостоятелни клиники/отделения по
кардиология, притежаващи интервенционални
структури и с възможност за транспортиране
на пациентите до тях, като времето за транспорт до самостоятелни клиники/отделения
по кардиология и техните интервенционални
структури на пациенти с остър миокарден
инфаркт със СТ-елевация, които подлежат на
коронарна терапевтична интервенция до 12-ия
час от началото му, е препоръчително да е не
повече от 120 минути;
3.4.2. отделение за физикална и рехабилитационна медицина (което териториално може
да бъде разположено във или извън сградата
на болничното заведение).
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РАЗДЕЛ II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ И НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
И ДЕЙНОСТИ НА КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ
ПО КАРДИОЛОГИЯ
Глава 1. Изисквания за общо кардиологично
отделение.
1. Общи положения
Дейността на отделението е насочена към
хоспитализация на пациенти:
1.1. със сърдечно-съдови заболявания, които подлежат на диагностични изследвания
(неинвазивни и/или инвазивни) и/или на
лечение (медикаментозно, интервенционално,
хирургическо);
1.2. за наблюдение след инвазивни (интервенционални) процедури;
1.3. след период на интензивно лечение по
повод на остри сърдечно-съдови усложнения
и/или след хирургическо лечение;
1.4. със сърдечно-съдови заболявания от
други извънкардиологични структури;
1.5. за рехабилитационни процедури.
2. Структура
Общото кардиологично отделение се състои от:
2.1. Стационарна зона (поради спецификата
на лечебния процес е препоръчително зоната
да се състои от не по-малко от 30 легла – за
клиника/отделение от III ниво, и 20 легла – за
II ниво), чиито основни функционални помещения са стаите за пациенти, разположени в
непосредствена териториална близост с останалите структури на клиниката/отделението
по кардиология, и специално осигурен лесен
достъп до структурите за инвазивни изследвания
и лечение и за интензивно лечение. Стационарната зона трябва да е изградена при спазване
на следните условия:
2.1.1. стаята за пациенти трябва да бъде с
минимална площ 8 кв.м, до нея трябва да има
достъп пряка дневна светлина, стаята трябва
да има пряка или непряка връзка със санитарен възел;
2.1.2. едно болнично легло в стаята за пациенти трябва да има принадлежаща към него
площ не по-малка от 5 кв.м, болничните легла
трябва да са подвижни и между тях трябва да
има пространство за действия на персонала,
за движение на пациентите и за манипулиране
с инструментите и материалите; минималната
ширина на манипулационното пространство
трябва да е 70 см;
2.1.3. всеки пациент трябва да разполага с
лесен достъп до санитарен възел, до комуникационна система (интерком), до източник на
енергия, локално осветление, до източник на
кислород с маска.
2.2. Коридорите в общото отделение по
кардиология са от особено значение за придвижването на пациентите, за провеждането на
рехабилитационни процедури, те са зона, в която
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е възможно да възникнат спешни ситуации,
пораждащи необходимост от провеждане на
реанимационни действия. Поради това е наложително коридорите да бъдат оборудвани със
специални модули, които трябва да са решени
така, че да позволяват манипулиране с легла
или подвижни пациентски столове.
2.3. Други структурни единици, свързани с
дейността на специализирания персонал:
2.3.1. компютризирани работни кабинети
за лекарите;
2.3.2. кабинет за медицински секретар с
място за съхранение на текущия архив;
2.3.3. сестрински модул, с открит визуален
достъп до коридора и болничните стаи и комуникационна система с пациентите; включва
също и сестрински пост;
2.3.4. манипулационна стая;
2.3.5. сестринска сервизна стая със санитарни възли за персонала; не се допуска да има
общо сервизно помещение за пациенти и за
служители;
2.3.6. складови помещения – за складиране
на чисто бельо, стерилни материали, препарати
за чистене;
2.3.7. отделно помещение за складиране на
мръсно бельо, отпадъци, подлоги и уринатори
с възможност за почистването им;
2.3.8. стая(и) за съхраняване на документация,
медикаменти и консумативи за медицински
проучвания;
2.3.9. семинарна зала, оборудвана с мултимедия и компютър.
2.4. Структурни единици, свързани с лечебната и социалната дейност при пациентите:
2.4.1. приемна за спешни случаи като част
от лечебното заведение – може да бъде решена
като набор от помещения, за да се осигури
лесна връзка с клиниката/отделението; състои
се от част за регистрация и категоризиране на
болните, част за реанимационна и интензивна
грижа с площ 40 кв.м;
2.4.2. препоръчително е да има стаи и/или
кабинет за физиотерапия за пациенти, получаващи рехабилитационни процедури, като
не е задължително стаите/кабинетът да бъдат
териториална част от стационара, допускат се
стаи в отделени обекти, обзаведени само за
живеене;
2.4.3. препоръчително е да има дневна стая
за пациентите;
2.4.4. стая за покойници.
3. Изисквания за оборудване и консумативи
3.1. Специфично лечебно-диагностично медицинско оборудване:
3.1.1. сертифициран ЕКГ апарат (1 апарат
на 20 легла), хартия за запис;
3.1.2. ЕКГ с монитори за контрол на сърдечен
ритъм, артериално налягане, SpO2 и температура (1 монитор на 6 легла, но не по-малко от
общо 5 бр. за структура по кардиология от II
ниво и 6 бр. за структура от III ниво);
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3.1.3. апарати за измерване на артериално
налягане (всеки лекар);
3.1.4. оборудване за провеждане на реанимационни процедури в стационара на общата
клиника/отделение по кардиология и в спешната
приемна – дефибрилатор, интубационен набор,
количка за спешна помощ, инструментална
количка, перфузори, инфузионни помпи (6 бр.
за структура по кардиология от II ниво и 10
бр. – за структура от III ниво), инфузионна
стойка; източник на кислород, вакуум;
3.1.5. комплект от инструменти за плеврална
и перикардна пункция;
3.1.6. санитарна количка за грижи за тежко
болни пациенти;
3.1.7. оборудване за рехабилитация съобразно изискванията на медицинския стандарт по
физикална и рехабилитационна медицина.
3.2. Сестрински пост със:
3.2.1. количка за раздаване на лекарства,
количка за визитации, бюро тип „манипулационна“;
3.2.2. „манипулационна стая“ – спешен
шкаф, манипулационни колички, вградена
каса за опиати, стол за вземане на кръв от
пациентите.
3.3. Друго оборудване:
3.3.1. пациентски столове за придвижване;
3.3.2. кресла за пациенти със сърдечна недостатъчност;
3.3.3. транспортна кушетка за пациентите;
3.3.4. оборудване на коридорите – подове
с антистатично покритие, изводи за електричество, бърз и лесен достъп до оборудване за
реанимационни процедури.
4. Персонал
4.1. Лекари:
4.1.1. количествената характеристика на лекарския състав трябва да осигурява нормално
и непрекъснато целодневно и целогодишно
функциониране на самостоятелната клиника/
отделение при предвидената минимална норма
за броя легла – от 3 до 5 лекари на 30 легла
(но не по-малко от 3 кардиолози за цялата
структура по кардиология от II ниво и 4 – за
структура от III ниво);
4.1.2. количествената характеристика на лекарския състав трябва да осигурява нормално
24-часово функциониране на общото отделение
по кардиология; един лекар трябва да обслужва
максимално 10 легла; ако лекуващият лекар
извършва и интервенционални процедури, той
може да обслужва максимално 6 легла; след
обедните и нощните смени, както и тези през
почивните и празничните дни се осигуряват
съобразно натовареността, но не по-малко
от един лекар на смяна (но не по-малко от 5
лекари за цялата структура по кардиология от
II ниво и 6 – за структура от III ниво);
4.1.3. препоръчително е 75 % от лекарския
състав, но не по-малко от 50 %, да притежава
специалност по кардиология, лекарите без
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специалност по кардиология, включително специализиращите лекари, работят задължително
под ръководството на кардиолог:
4.1.3.1. по изключение, когато не може да се
изпълни условието на т. 4.1.3, се допуска част
от лекарите, за които се изисква специалност
по кардиология, да са започнали специализацията си по кардиология;
4.1.4. началникът на клиниката по кардиология е хабилитирано лице в определената от
закона трудоспособна възраст, лекар с придобита
специалност по кардиология, назначен по реда
на Закона за лечебните заведения и Кодекса
на труда, с минимум 4 години стаж след придобиване на специалността; изискванията с
изключение на хабилитацията се отнасят и за
началника на отделение по кардиология;
4.1.5. началникът на общото отделение е
лекар с придобита специалност по кардиология,
назначен по реда на Закона за лечебните заведения и Кодекса на труда, с минимум 4 години
стаж по специалността след придобиването є;
4.1.6. лекарите, извършващи високоспециализирани дейности в съответната област,
трябва да притежават и свидетелство за това
съгласно изискването на раздел I, глава първа,
част 3, т. 3.5.
4.2. Специалисти по здравни грижи:
4.2.1. старша медицинска сестра – 1 с квалификация „бакалавър“, назначена по реда на
Закона за лечебните заведения и Кодекса на
труда;
4.2.2. сестрински състав – оптимално е съотношението сестри:лекари – 2:1.
4.3. Други длъжности – медицински секретар, санитари и друг помощен немедицински
персонал, в зависимост от организацията на
работа и необходимостта.
5. Професионална дейност
5.1. Общи положения:
5.1.1. професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински
специалисти, е насочена към лежащо болни
спешни и планови пациенти с всички кардио
логични остри или изострени сърдечно-съдови
заболявания, както и към болни в периода след
преодоляване на острата фаза на съответното
заболяване;
5.1.2. дейността се извършва непрекъснато
24 часа в денонощието; при необходимост се
осигурява до 30 минути явяване в клиниката/
отделението на лекар и/или сестра в извънработно време или на външен консултант;
5.1.3. дейността се основава на правилата,
посочени в алгоритмите за добра клинична
практика, които са задължителни за всяка кардиологична клиника (базирани на ръководствата
на Европейското кардиологично дружество или
на съвместните ръководства на това дружество
и Американската асоциация по кардиология).
5.2. Професионални дейности, осъществявани
от лекарите:
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5.2.1. клинични прегледи на пациента (физикално изследване), снемане на анамнеза,
създаване на диференциално-диагностичен план;
5.2.2. назначаване на необходимите пара
клинични изследвания и тяхната интерпретация,
определяне на кръвна група;
5.2.3. създаване на терапевтична схема, модифицирането є в съответствие с новите данни
за пациента и неговото състояние;
5.2.4. решение за извършване на инструментални изследвания в контекста на диференциалната диагноза и интерпретацията на данните;
5.2.5. изграждане рисковия профил на пациента и създаване на конкретни мерки за
провеждане на вторична профилактика и рехабилитация;
5.2.6. извършване на ежедневни визитации;
5.2.7. ежедневно попълване на съответните
медицински документи, отразяващи състоянието на пациента, неговата терапия, получените
данни от инструменталните и лабораторните
изследвания;
5.2.8. разясняване на пациента и неговите
близки на необходимия диагностичен и лечебен
план и получаване на тяхното информирано
съгласие на базата на достатъчна информация
относно ползата и риска от предлаганите диагностични и лечебни методи;
5.2.9. извършване на реанимационни действия в случай на нужда от такива;
5.2.10. извършване на специализирани дейности самостоятелно или под контрола на
друг лекар;
5.2.11. осигуряване при необходимост на
консултант от друга област на медицинската
наука;
5.2.12. участие и представяне на трудни
клинични случаи за обсъждане пред персонала
на общото отделение, а също и на клиниката/
отделението по кардиология;
5.2.13. стриктно спазване на нормативно
установените права на пациента;
5.2.14. контрол върху дейността на останалия
медицински и немедицински персонал в изпълнение на назначените от лекаря манипулации
и лечение.
5.3. Професионални дейности, осъществявани
от специалистите по здравни грижи:
5.3.1. стандартни базови дейности в областта
на здравните грижи;
5.3.2. работа с основните медикаменти, използвани в кардиологията;
5.3.3. познания за целите и техническите
особености на инвазивните (интервенционалните) процедури, подготовка на пациентите за
извършване на инвазивни (интервенционални)
или хирургични диагностични и/или лечебни
процедури;
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5.3.4. специализирани дейности за медицински сестри в кардиологична клиника – извършване на ЕКГ, спешни манипулации, работа с дефибрилатор, помощни действия при
реанимация.
6. Организация на дейността
6.1. Организацията на дейността на отделението се подчинява на изискванията на
общия правилник за устройството, дейността
и вътрешния ред на болничното заведение.
6.2. В основата на организацията на отделението е необходимо да залегнат правила, осигуряващи максимална ефективност и безопасност
за пациентите, базирани на ръководствата на
Европейското/Американското кардиологично
дружество, утвърдени от Дружеството на кардиолозите в България.
6.3. С оглед на потенциалните възможности
за възникване на усложнения, особено след
извършване на интервенционални процедури,
трябва да се осигурят непрекъснати 24-часови
връзки между общото отделение и останалите
звена на кардиологичната клиника/отделение,
както и с болничните структури по образна
диагностика, сърдечна и/или съдова хирургия
с цел осъществяване на максимално ефективно
и непрекъснато лечение на пациентите. При
липса на звена по образна диагностика и по
сърдечна и/или съдова хирургия в болницата
последната задължително осигурява предварително спешния достъп на пациентите си до
тези звена на други лечебни заведения чрез
договор, който поддържа актуален. Договорът
трябва да осигурява максимално бърз достъп
на пациентите до структура по кардиохирургия,
когато тя не е разположена на територията на
същото лечебно заведение.
7. Критерии за качество на извършената
дейност
7.1. Статистически показатели за лечебната
дейност, свързани с броя на приетите пациенти,
продължителността на лечението, използваемостта на леглата, смъртността и др.
7.2. Възникване на фатални или нефатални
усложнения поради неспазване правилата на
добрата медицинска практика.
7.3. Процент на рехоспитализации.
7.4. Спазване на ръководствата/алгоритмите
за работа, приети от съответната кардиологична клиника и препоръчани от Дружеството на
кардиолозите в България.
7.5. Възникване на усложнения поради неспазване на правилата за добра медицинска
практика и по други причини.
7.6. Отчитане на процента на рехоспитализирани пациенти спрямо общия им брой.
7.7. Оценка от пациенти чрез анкетни карти,
честота на писмени оплаквания към НЗОК и
МЗ, отзвук в медии.
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Глава 2. Изисквания за отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критични
нарушения в хемодинамиката
1. Общи положения
1.1. Дейността на отделението за интензивно лечение в кардиологията и контрол върху
критичните нарушения в хемодинамиката е
насочена към диагностика, лечение и контрол
при критични нарушения в жизненоважните
функции на организма, както и към диагностика, наблюдение и лечение на заплашващи
клинични ситуации, пряко свързани с патологични нарушения в сърдечно-съдовата система.
1.2. Дейността на отделението трябва да бъде
съобразена с изискванията на медицинския
стандарт за анестезия и интензивно лечение.
1.3. Интензивното кардиологично лечение има за цел да осигури непрекъсната и
равностойна дейност 24 часа в денонощието,
непрекъсната готовност за прием на пациенти,
както и наблюдение, контрол и поддържане на
основните жизнени функции.
1.4. Дейностите в интензивните кардиологични отделения изискват поддържане на постоянна
готовност за осъществяване на: мониториране
на жизнените функции на пациентите по време на интензивното лечение, извършване на
кардиопулмонална ресусцитация, интензивно
лечение в тесен смисъл.
2. Структура
2.1. Общи изисквания към мястото за осъществяване на дейността:
2.1.1. отделението за интензивно кардиологично лечение е разположено на специално
обособена територия в рамките на самостоятелната клиника/отделение по кардиология с
ограничен достъп за немедицински лица;
2.1.2. при създаване на отделението трябва
да се има предвид принципът за близко териториално разположение до останалите структурни
звена на клиниката/отделението по кардиология
и особено до общото кардиологично отделение
и до звената за интервенционално лечение;
2.1.3. структурата за интензивно кардиологично лечение трябва да има приоритетен достъп до
всички звена в болницата, свързани с нейната
дейност – звената за анестезия и интензивно
лечение, лабораторните звена, хирургическите
звена, звената за образна диагностика, звената
за неинвазивна образна диагностика.
2.2. Специфични елементи на структурата:
2.2.1. централна зала, като:
2.2.1.1. залата разполага с централен контролен пулт за лекари и сестри за директен
визуален и комуникационен контрол;
2.2.1.2. залата е изложена на пряка дневна
светлина;
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2.2.1.3. площта на залата е най-малко 2,5
пъти по-голяма от площта, заета от местата за
провеждане на интензивно лечение (интензивните легла), включително и принадлежащата
към тях площ;
2.2.2. места за провеждане на интензивно
лечение – интензивни легла, като:
2.2.2.1. максималният брой легла за оптимално функциониране е 10, а минималният
брой легла – 6;
2.2.2.2. разположението на леглата за интензивно кардиологично лечение трябва да
осигурява достъп до главата и шията на пациента, до прилежащата апаратура, до изводи на
електрическа и газова инсталация; свободната
площ за преминаване между отделните места
при провеждане на интензивно лечение не може
да е по-малка от 2,0 кв.м; площта, принадлежаща към леглото за интензивно лечение, да
не е по-малка от 10 кв.м;
2.2.3. манипулационно помещение;
2.2.4. лекарски кабинет;
2.2.5. санитарен възел за персонала, отделен
от този за пациентите;
2.2.6. други общи помещения – складове,
кухненски бокс, помещение за апаратура, помещения за обработка на материали.
3. Изисквания
3.1. Оборудване при интензивните легла:
3.1.1. леглата в отделението, които са основното място за извършване на интензивно
лечение, трябва да са подвижни (на колела),
с възможности за чупещи се сегменти, за движения нагоре-надолу и за сваляне на горната
половина на тялото на пациента;
3.1.2. специализираното легло има твърда
подложка, позволяваща ефективно извършване
на външна компресия/декомпресия на сърцето;
3.1.3. всяко легло е оборудвано с изводи на
електрическата инсталация и инсталации за
медицински газове (кислород под налягане) и
с пряк достъп до комуникационна/алармена
система;
3.1.4. до леглото за интензивно лечение има
поне 10 заземени електрически извода, най-малко един извод за инсталация за сгъстен въздух;
3.1.5. необходими са съоръжения за поставяне
около леглото на следната апаратура – монитори, система за подаване на кислород, инфузионна
техника, като монтажът е извършен така, че да
не отнема от свободната площ около леглото;
3.1.6. леглата са осигурени с подвижни прегради между тях.
3.2. Инсталации и съоръжения в отделението:
3.2.1. електрозахранване с двойно осигуряване (аварийно захранване);
3.2.2. аспирационна система;
3.2.3. инсталация за сгъстен въздух;
3.2.4. система за поддържане на аспирационни дренажи;
3.2.5. водоснабдяване и канализация;
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3.2.6. препоръчително е да има отделен извод
за хемодиализиране.
3.3. Специфично оборудване:
3.3.1. специфично оборудване на структура за
интензивно кардиологично лечение в клиника/
отделение по кардиология:
3.3.1.1. монитори и мониторен модул към
централна мониторна станция – контрол на
ритъма, АН, хемодинамика и други витални
параметри за всяко легло;
3.3.1.2. апарати за изкуствена белодробна
вентилация (респиратори) – 1 апарат на 3 – 4
легла;
3.3.1.3. синхронизирани дефибрилатори – минимум 2 броя за 10 легла;
3.3.1.4. сетове за временно пейсиране на
сърдечната дейност:
3.3.1.4.1. електрокардиостимулатор за
трансвенозно пейсиране и погасяваща стимулация – 2 броя за 10 легла;
3.3.1.5. мобилен рентгенов апарат (собствен
или на болничното заведение);
3.3.1.6. перфузори, инфузомати, стойки за
инфузомати – с разчет за 2 – 5 постоянни
инфузии на пациент;
3.3.1.7. ехокардиограф със сонда за транс
езофагеално изследване;
3.3.1.8. препоръчително е да има електрод
за трансезофагеална електрокардиограма;
3.3.1.9. реанимационна количка, която съдържа набор за спешна реанимация и интубация;
3.3.1.10. лекарствени шкафове, лекарствен
хладилник;
3.3.1.11. сет за перикардиоцентеза и торакоцентеза;
3.3.1.12. ЕКГ апаратура – 3-, 6- или 12-канални апарати, 2 броя;
3.3.2. специфично оборудване на интензивната кардиологична структура в клиника/
отделение по кардиология:
3.3.2.1. всичко посочено в т. 3.3.1;
3.3.2.2. интрааортна балонна помпа.
4. Персонал
4.1. Лекари:
4.1.1. препоръчително е 75 % от лекарския
състав, но не по-малко от 50 %, да притежава
специалност по кардиология, лекарите без
специалност по кардиология, включително специализиращите лекари, работят задължително
под ръководството на кардиолог:
4.1.1.1. по изключение, когато не може да се
изпълни условието на т. 4.1.1, се допуска част
от лекарите, за които се изисква специалност
по кардиология, да са започнали специализацията си по кардиология:
4.1.1.1.1. броят на лекарите трябва да е достатъчен за формиране на равностоен екипен
принцип на работа;
4.1.2. лекарите, работещи в отделението,
трябва да преминат обучение по интубация,
лечение и обгрижване на пациент на апаратна
вентилация; овладяването на методиките се
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доказва с документ, издаден от началника на
клиника/отделение за интензивно лечение към
съответната болница;
4.1.3. лекарите, извършващи високоспециализирани дейности в съответната област, трябва да
притежават и съответно свидетелство за това;
4.1.4. началникът на отделението по интензивно кардиологично лечение е лекар с придобита специалност по кардиология, назначен
по реда на Закона за лечебните заведения и
Кодекса на труда, с минимум 5 години стаж по
специалността след придобиването є и най-малко 5 години стаж в специализирана структура
за интензивно кардиологично лечение.
4.2. Специалисти по здравни грижи:
4.2.1. старша медицинска сестра – с квалификация „бакалавър“, назначена по реда на
Закона за лечебните заведения и Кодекса на
труда, с най-малко 5 години стаж в специализирана структура за интензивно кардиологично
лечение;
4.2.2. сестри – съотношението сестра : легло
е 1 : 2 за смяна;
4.2.3. оптимален брой сестри на смяна – от
3 до 5;
4.2.4. рехабилитатори – 1 рехабилитатор на
10 легла за смяна.
4.3. Друг персонал:
4.3.1. медицински секретар и друг немедицински персонал се предвижда съобразно
необходимостта.
5. Професионална дейност
5.1. Професионални дейности, осъществявани
от лекарите:
5.1.1. осигуряване и поддържане на съдови
линии;
5.1.2. осигуряване и поддържане проходимост
та на горните дихателни пътища при интубация;
5.1.3. дрениране на кухини;
5.1.4. поставяне и поддържане на временен
електрод в дясна камера за временна стимулация на сърцето;
5.1.5. извършване на дефибрилация и електрокардиоверсио;
5.1.6. лекарствена терапия и терапевтични
техники;
5.1.7. спонтанна артериовенозна хемофилтрация;
5.1.8. кардиопулмонална ресусцитация по
време на интензивно лечение – прилагане на
комплекс от диагностично-терапевтични мероприятия за възстановяване на преустановени
жизнени функции в състояние на клинична
смърт;
5.1.9. диагностика на клинична смърт;
5.1.10. външен сърдечен масаж;
5.1.11. интензивно лечение на постреанимационни усложнения;
5.1.12. прилагане на терапевтични алгоритми;
5.1.13. мониториране по време на интензивно лечение;
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5.1.14. усвояване на техники, свързани
с осъществяване на хемодинамичен контрол – поставяне на термодилуционен катетър
на Суон – Ганц;
5.1.15. мониториране на показатели при
пациенти, поставени на изкуствена белодробна
вентилация;
5.1.16. извършване на специализирани дейности – инвазивна диагностика и лечение,
ехокардиография;
5.1.17. диагностика и подготовка на пациенти
с остър миокарден инфаркт за извършване на
интервенционално лечение, както и постпроцедурно лечение;
5.1.18. подготовка и лечение на пациенти за
кардиохирургическо лечение;
5.1.19. лечение на кардиологични усложнения при пациенти, хоспитализирани извън
кардиологичната клиника;
5.1.20. лечение на хемодинамични нарушения, свързани с различни етиологични кардио
логични единици.
5.2. Професионални дейности, осъществявани
от специалисти по здравни грижи:
5.2.1. проследяване на витални параметри
на пациентите за интензивно лечение;
5.2.2. извършване на активна помощна дейност при реанимационни мероприятия;
5.2.3. осигуряване и поддържане на венозни
източници за интравенозно лечение;
5.2.4. тоалет на дихателни пътища при интубирани пациенти;
5.2.5. диагностика на клинична смърт на
ниво сестринска компетентност;
5.2.6. стандартни базови дейности в областта
на здравните грижи;
5.2.7. попълване на специална документация – реанимационни листове.
6. Организация на дейността
6.1. Общи положения:
6.1.1. поради високоспециализираните дейности, които се изискват от лечебните ръководства (алгоритми) за работа, интензивното
кардиологично лечение задължително се осъществява в обособена специализирана структура
на болничното заведение;
6.1.2. организацията на дейността на интензивното кардиологично лечение е подчинена на
задължителното изискване за поддържане на
непрекъсната и равностойна 24 часа в денонощието организационна и материална готовност,
както и наличие на готовност за прием на
пациенти и осигуряване на тяхното активно
наблюдение, проследяване и поддържане на
основни жизнени функции при еднакво ниво
на качество на медицинската помощ, осигурена екипност (лекари и медицински сестри) и
високотехнологично оборудване;
6.1.3. във връзка с това изискване организацията на дейността на отделението е хоризонтално
и вертикално пряко свързана с всички останали
болнични звена, с приоритет по отношение на
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осъществяване на връзките; необходимо е осигуряване на улеснена комуникация и улеснен
достъп до самостоятелната клиника/отделение
по кардиология и до останалите лечебно-диагностични звена на лечебното заведение.
6.2. Изисквания към лечебното заведение
за осъществяване организацията на дейността:
6.2.1. лечебното заведение трябва да осигурява безпроблемно функциониране на инфраструктурите на отделението: комуникации,
медицински газове, клинична лаборатория,
рентгенови изследвания, консултации с други
специалисти;
6.2.2. ръководителите на лекарския и сестринския екип носят съответно отговорността
за конкретните лечебни дейности за времето
на работа на екипите;
6.2.3. ежедневно се осигуряват условия и
необходимият брой легла за прием на пациенти,
индицирани за лечение в отделението.
7. Контрол на качеството
7.1. Изпълнение на ръководствата (алгорит
мите) за работа при различни сърдечно-съдови
усложнения съобразно нормите, възприети от
Дружеството на кардиолозите в България, базирани върху европейските ръководства.
7.2. Статистически показатели за прием на
болни, смъртност, използваемост на леглата.
Глава 3. Изисквания за отделение по неинвазивна диагностика
1. Общи положения
Отделението по неинвазивна диагностика
осигурява изпълнението на всички неинвазивни диагностични методи в кардиологията при
пациенти със сърдечно-съдови заболявания:
24-часово холтер мониториране на артериално
налягане; 24-часово ЕКГ холтер мониториране
на сърдечния ритъм и проводимост; ехокардио
графия във всичките є технически аспекти;
стрес-тест с натоварване чрез велоергометър
и/или „бягаща пътека“ със/без фармакологично вмешателство, със/без ехокардиография;
електрокардиография.
2. Структура
2.1. Отделението е разположено на достъпно
място за всички останали структури от клиниката/отделението по кардиология и разполага с
осигурена възможност за комуникация с всички
останали звена на болничното заведение.
2.2. Отделението е съставено от отделни
зали и кабинети.
2.3. Провеждането на ехокардиографски изследвания и стрес-тест натоварвания изискват
сепарирани зали/кабинети за тяхното извършване, с директна дневна светлина, с възможности за комуникация помежду им, както и с
другите структурни елементи на отделението;
площта на всяка зала/кабинет не трябва да е
по-малка от 20 кв. м.
2.4. Дейностите, свързани с холтер мониториране на сърдечния ритъм и артериалното
налягане, както и с електрокардиография се
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извършват в отделни кабинети; всеки кабинет
трябва да има площ не по-малка от 8 кв.м и
директно дневно осветление.
2.5. Отделните зали/кабинети трябва да са
свързани с коридор с възможности за сядане на
пациентите; коридорът трябва да е достатъчно
широк, за да осигурява маневриране на легла
с тежко болни пациенти, а също така трябва
да има електрически контакти, които да бъдат
използвани в ситуации, при които се провеждат
реанимационни мероприятия.
2.6. Други структурни единици на отделението: санитарен възел за пациенти, санитарен
възел за персонала, място за медикаменти,
лекарски кабинети, архив, склад.
3. Изисквания за оборудване
3.1. Велоергометър и/или „бягаща пътека“
(тредмил) с възможности за компютърна обработка на резултатите.
3.2. 24-часов ЕКГ холтер мониторираща система – най-малко 3 комплекта за пациентите
на общото кардиологично отделение с 30 легла.
3.3. 24-часов холтер мониторираща система за
артериално налягане – най-малко 2 комплекта
за общото кардиологично отделение с 30 легла.
3.4. Ехокардиографски апарати с ЗD – препоръчително е да са най-малко два броя за
общо отделение по кардиология, с пулсов,
продължителен и цветен Доплер (Doppler), с
възможности за трансезофагеално ехокардиографско изследване и с пълен софтуерен пакет
за количествени измервания. Не се допуска използването на апарат, който е бил надстрояван/
обновяван преди повече от 7 години.
3.5. Система за преразглеждане на ехокардиографските изследвания.
3.6. Медицински кушетки с подвижни елементи.
3.7. Стойки за инфузомати, перфузори, инфузомати.
3.8. Консумативи за извършване на транс
езофагеално ехокардиографско изследване.
3.9. Препоръчително е да има система за
осъществяване на тилт-тейбъл тест (тест с
маса с променящ се наклон) за отделение по
неинвазивна диагностика на клиника/отделение
по кардиология.
4. Персонал
4.1. Лекари:
4.1.1. лекарите да са с придобита специалност
по кардиология, а ако извършват ехокардиографски изследвания на експертно ниво – да
притежават съответно свидетелство за това ниво
като високоспециализирана дейност;
4.1.2. броят на лекарите се определя според
възможностите на лечебното заведение;
4.1.3. лекарите в отделението задължително
владеят повече от една неинвазивна методика за осигуряване взаимна заменяемост при
отсъствия;
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4.1.4. началникът на отделението е лекар
със специалност по кардиология и притежава
свидетелство за експертно ниво по ехокардио
графия; препоръчително е да има стаж наймалко 5 години в отделение по неинвазивна
диагностика.
4.2. Специалисти по здравни грижи – задължително поне 1 специалист по здравни
грижи за едно изследване – ехокардиография
или стрес-тестове с велоергометрия/„бягаща
пътека“.
5. Професионални дейности
5.1. Общо изискване – професионалните
дейности в отделение за неинвазивна диагностика изискват непрекъснато поддържане на
квалификацията от работещите в структурата.
5.2. Специфични дейности:
5.2.1. провеждане на стрес-тестове чрез велоергометрия или тредмил;
5.2.2. провеждане на стрес-тестове с фармакологични агенти и ехокардиография;
5.2.3. разчитане на 24-часови холтерови
записи на сърдечния ритъм и проводимост;
5.2.4. разчитане на 24-часови холтерови
записи на артериалното налягане;
5.2.5. препоръчително извършване на изследвания с „тилт-тейбъл“ (наклонена маса);
5.2.6. разчитане на ЕКГ;
5.2.7. провеждане на едно- и двуразмерни
ехокардиографски изследвания с пулсов, продължителен, цветен тъканен и конвенционален
доплер, извършване на тъканно-доплерово
изследване, контрастна ехокардиография.
6. Организация на дейността
6.1. Продължителност на ехокардиографски
изследвания 25 – 30 минути за стандартни
изследвания, до 45 минути за по-сложни изследвания.
6.2. Използване на ръководства/алгоритми
за работа.
6.3. Да се използва утвърден от ръководството
на лечебното заведение задължителен единен
протокол за разчитане на ехокардиографските
изследвания с три части: 1) измервания – съдържа размерите на стените и кухините, както
и измервания с Доплер техника; описателна
част – анатомия/морфология на клапите и
на сърдечните кухини; 2) обща и регионална
функция на лявата и дясната камера; 3) заключение – прецизно и разбираемо, дава отговор
на запитването на насочващия лекар, при нужда
може да се добави и кратък клиничен коментар.
6.4. Окончателното разчитане трябва да се
извърши в рамките на 24 часа и да бъде под
писано и от ехокардиографист, притежаващ
свидетелство за експертно ниво.
6.5. Архивиране на изследванията.
6.6. Функционираща система за преразглеждане на ехокардиографиите.
6.7. Своевременно разчитане на изследванията с велоергометър (тредмил) до 2 часа
след приключване на изследването, както и на
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24-часовите холтерови записи на ЕКГ и артериално налягане – до 24 часа след приключване
на изследването.
7. Контрол на качеството
Въвеждане на система за управление на
качеството чрез:
7.1. Системно събиране, проследяване и
анализиране на параметрите, които отразяват
резултатите от извършените диагностични
процедури, например степен на съвпадение на
диагнозата с други методи, като инвазивните
методи от т.нар. златен стандарт или образни
рентгенови методи (КАТ или ядрено-магнитен
резонанс).
7.2. Поддържане на ниво не по-малко от 500
ехокардиографски изследвания за една година
от един лекар с цел поддържане на компетентността му като самостоятелен изследовател.
7.3. Въвеждане на нови методи за неинвазивна диагностика.
7.4. Участие в български и чужди научни
форуми със собствени разработки и резултати.
Глава 4. Изисквания за отделение за инвазивна кардиология
1. Общи положения
Инвазивната (интервенционална) кардиология е дял от кардиологията, който се занимава
с диагностика и лечение на сърдечни и/или съдови заболявания, осъществявани посредством
инвазивни техники чрез перкутанен артериален
и/или венозен съдов достъп.
В теорията и практиката, както и за нуждите
на този стандарт понятията „инвазивен“ и „интервенционален“ се използват като синоними.
Перкутанен е достъпът, осъществен посредством специални устройства (катетри, водачи,
стентове), въведени до сърцето и съдовете чрез
пункция, артериотомия, венесекция на съдовете.
Тази глава относно организацията и провеждането на перкутанни кардиологични интервенции цели да подпомогне добрата медицинска
практика в областта на сърдечно-съдовите
заболявания, да осигури високо качество на
диагностичните и терапевтичните дейности в
инвазивната кардиология и да ограничи броя
на усложненията при осъществяването на тези
дейности.
2. Структура
2.1. Самостоятелната клиника/отделение по
кардиология, към която принадлежи структурата за инвазивна кардиология, задължително
осигурява за пациентите с интервенционални
кардиологични процедури:
2.1.1. стационар с легла за прием на болни
преди процедурата и за наблюдение след процедурата;
2.1.2. звено за кардиологично интензивно
лечение и контрол върху критичните нарушения
в хемодинамиката;
2.1.3. възможност за неотложно 24-часово
извършване на ехокардиографско изследване.
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2.2. Звеното, в което се осъществяват инвазивните процедури, трябва да е лесно и бързо
достъпно за тежко болни, включително и за
лежащо болни пациенти.
2.3. Звеното за инвазивна кардиология трябва
да отговаря на изискванията за помещения за
работа с йонизиращи лъчения.
2.4. Звеното за инвазивна кардиология се
състои от структурни единици с минимална площ
на помещенията и обособените пространства
в тях, както следва:
Минимална
Помещение
квадратура,
кв.м
Процедурна зала с ангиографски апарат
20
Апаратна предзала
6
Техническо помещение
8
Предзала за подготовка на персонала
4
Място за подготовка на пациента
4
Помещение за подготовка на стерилни маси
6
Склад за съхранение на катетри и други
4
материали
Гардероб за персонал
8
Тоалетна за пациенти
2
Тоалетна за персонал
2
Място за медикаменти
1
Лекарски кабинет
6
Архив
3
Място за вторична компютърна обработка
4
Място за почистване и измиване на оборуд4
ването
Изливно помещение
3

2.5. Звеното трябва да е осигурено с бърз и
лесен достъп до:
2.5.1. отделение/клиника за анестезия и
интензивно лечение;
2.5.2. кръвна банка;
2.5.3. звено за образна диагностика;
2.5.4. структура по кардиохирургия (а когато
тя не е разположена на територията на същото
лечебно заведение – гарантиран по договор
възможно най-бърз достъп на пациента до нея,
препоръчително – 90 минути).
3. Изисквания за оборудване
3.1. Изисквания за апаратура:
Номер
1.
2.
3.
4.
5.

Вид апаратура
Рентгенов апарат за ангиография със скопия и
графия, специализиран за кардиологични цели
Система за запис на образа, позволяваща трайно
съхранение и многократно възпроизвеждане
Подвижен аркус на рентгеновия апарат с възможност за ангулация над 40 градуса във
всички посоки
Качествен образ с разделителна способност
0,2 мм
Регистриращо устройство:
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14.
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- за манометрия – с минимум два канала с
променливи обхвати от 10 до 200 мм живак;
- за ЕКГ – с 12 канала;
- с възможност за съхранение на кривите на
хартиен и дигитален носител
Два независими източника на електричество за
захранване на апаратурата в процедурната зала
Автоматичен инжектор
Контрапулсаторна помпа
Дефибрилатор
Апарат за изследване на времето за съсирване – препоръчително
Апарат за определяне на минутен обем – препоръчително
Монитор за оксихемометрия – препоръчително
Конзола за кислород, вакуум и сгъстен въздух
Климатична инсталация и аспирационна система

3.2. Изисквания за прилаганите материали
и консумативи:
3.2.1. качествени изисквания:
- да притежават високо качество, удостоверено със сертификати за качество от Европейския
съюз; да са регистрирани в Република България;
- при доставката на материалите и консумативите техните опаковки да бъдат със запазена
цялост;
- срокът за стерилизация или за годност на
материалите и консумативите да е валиден при
доставката и използването им;
3.2.2. количествени изисквания:
- наличните количества от използваните
материали и консумативи да позволяват довършването на започната процедура в случай
на повреда (пречупване) или замърсяване на
катетъра или друг консуматив, т.е. да бъдат
осигурени минимум по два броя от всеки вид
изделие за една инвазивна манипулация;
- наличие на водачи, дезилета, катетри, балони и стентове с различна дължина и диаметър.
4. Персонал
4.1. Изисквания за професионална компетентност:
4.1.1. условия за квалификация и поддържане
на квалификацията на лекаря като самостоятелен инвазивен кардиолог-оператор:
4.1.1.1. придобита специалност по кардиология;
4.1.1.2. преминаване и успешно завършване
на допълнителна професионална квалификация
по инвазивна кардиология съобразно посочената по-долу програма за обучение, умения и
знания за придобиване права на самостоятелен
инвазивен кардиолог-оператор;
4.1.1.3. удостоверение за правоспособност
за работа с йонизиращи лъчи;
4.1.1.4. за поддържане компетентността на
инвазивния кардиолог като самостоятелен оператор се препоръчва провеждането на минимум
100 инвазивни лечебни процедури годишно;
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4.1.1.5. инвазивните оператори с обем на
дейност под 100 интервенционални процедури
годишно могат да извършват инвазивна дейност
само под контрол на самостоятелен инвазивен
кардиолог-оператор.
4.2. Програма за обучение, умения и знания
за придобиване права на самостоятелен инвазивен кардиолог-оператор:
4.2.1. самостоятелният инвазивен кардиологоператор е лекар с придобита специалност по
кардиология, преминал през специализирана
програма за обучение по инвазивна кардиология, който носи отговорност за преценката на
индикациите, за провеждането на инвазивната
процедура и за справянето с потенциалните
усложнения, възникнали по време на самата
процедура; определя момента на прекратяване
на процедурата, следи виталните показатели на
пациента и преценява включването на лекарреаниматор/анестезиолог в екипа, извършващ
инвазивната процедура;
4.2.2. продължителност на обучението,
минимален брой, както и видове инвазивни
процедури, които трябва да бъдат усвоени от
инвазивния кардиолог-оператор за придобиване
на статут на самостоятелен оператор:
4.2.2.1. перкутанна коронарна ангиопластика
и стентиране;
4.2.2.2. перкутанни коронарни интервенции
в условия на остра оклузия на коронарен съд;
4.2.2.3. балонна контрапулсация;
4.2.2.4. перикардиоцентеза;
4.2.2.5. изваждане на чуждо тяло от кръвоносен съд;
4.2.2.6. временна кардиостимулация;
4.2.2.7. необходим брой инвазивни диагностични процедури, извършени като: асистент – 100, главен оператор под ръководството
на самостоятелен оператор – 200; необходим
брой инвазивни лечебни процедури като: асистент – 100, главен оператор под ръководството
на самостоятелен оператор – 250;
4.2.2.8. минимален срок на обучение – 2
години.
4.3. Ниво на достъп до инвазивна дейност за
обучаващите се лекари, чиято основна задача
е усвояване на знания и умения за извършване на инвазивни процедури, както и пред- и
следпроцедурни грижи за пациента:
4.3.1. участие като асистент или оператор
при извършване на инвазивни процедури само
под директното ръководство и наблюдение на
самостоятелен инвазивен кардиолог-оператор;
4.3.2. обучаващият се кардиолог не може
да взема самостоятелни решения относно
индикациите и техническото обезпечаване на
инвазивните процедури.
4.4. Изисквания за началник на структура
по инвазивна диагностика и лечение:
4.4.1. квалификация – да отговаря на условията по т. 4.1.1;
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4.4.2. да има стаж като самостоятелен инвазивен кардиолог не по-малко от 5 години.
4.5. Професионална дейност:
4.5.1. една инвазивна (интервенционална)
процедура се осъществява задължително с
участието на самостоятелен оператор;
4.5.2. общият брой на самостоятелните
инвазивни кардиолози в отделението трябва
да е достатъчен за поддържане на 24-часова
непрекъсната дейност, но не по-малко от двама;
4.5.3. предпроцедурната оценка (включително
информираното съгласие на пациента), както и
следпроцедурното наблюдение и възстановяване
се извършват в структури на самостоятелната
клиника/отделение по кардиология от лекар
със специалност по кардиология заедно с оператора, който ще осъществи или е осъществил
инвазивната процедура.
4.6. Специалисти по здравни грижи:
4.6.1. броят и видът на специалистите по
здравни грижи зависи от натовареността на
отделението и специфичната дейност;
4.6.2. в осъществяването на една инвазивна
процедура задължително участват трима специалисти по здравни грижи, единият от които е
със стаж не по-малко от 2 години в структура
за инвазивна кардиология;
4.6.3. специалистите по здравни грижи задължително:
4.6.3.1. владеят методите за реанимация;
4.6.3.2. познават основните медикаменти в
спешната кардиология;
4.6.3.3. притежават умения за включване на
интравенозни медикаменти;
4.6.3.4. спазват правилата за работа в стерилни условия;
4.6.3.5. познават целия набор от катетри,
правилното им промиване за избягване на
емболизация, както и тяхното почистване,
стерилизация и съхранение.
4.7. Друг персонал съобразно необходимостта:
4.7.1. санитари, медицински секретар.
5. Организация на дейността
5.1. Във връзка с потенциалните възможности
за възникване на перипроцедурни усложнения
(като усложнение се определя всяко влошаване
на състоянието на пациента, което е следствие
от извършената интервенция и/или налага
промяна на лечебния план или удължаване на
болничния престой), задължително условие е
структурата да има осигурен денонощен достъп до звена за: спешна образна диагностика
(вкл. ехокардиография), хемодиализа, клинична
лаборатория, както и до интензивно кардиологично отделение.
5.2. Задължително е обезпечаването на
спешна кардиохирургична намеса при нужда:
5.2.1. в случай че лечебното заведение не
осъществява кардиохирургична дейност, то
трябва да осигури предоставянето є от друго
лечебно заведение с осигурен достъп до същото;
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5.2.2. между двете лечебни заведения трябва да бъде сключен предварително договор за
осигуряване на тази дейност при пациентите
при нужда.
5.3. Документацията на всеки пациент съдържа протокол за извършената инвазивна процедура и запис на същата на дигитален носител:
5.3.1. данните са достъпни за пациента и за
външен одит;
5.3.2. копие от записа на процедурата на
дигитален носител се предоставя при поискване
от пациента при изписването.
6. Контрол на качеството
6.1. Лечебно заведение, което има в своята
структура самостоятелна клиника/отделение по
кардиология, в т.ч. звено за инвазивна кардиология, е длъжно да събира данни за количеството
и качеството на инвазивните процедури, които
се извършват в него.
6.2. Лечебното заведение следи дали резултатите са сравними с тези на другите лечебни
заведения с подобна структура в България и
на водещите центрове по света.
6.3. Лечебното заведение обезпечава информация за броя и вида на интервенциите,
които се извършват в неговата самостоятелна
клиника/отделение по кардиология, за успеваемостта, броя на усложненията и вътреболничната смъртност.
6.4. Заведението води отчет на усложненията
за всеки самостоятелен оператор.
6.5. Данните на всяко лечебно заведение се
предоставят при поискване на министъра на
здравеопазването или на директора на НЗОК,
като отговорен за тяхната вярност е директорът му.
6.6. Заведението въвежда утвърдена от директора му програма за постоянно подобряване
на качеството, която включва:
6.6.1. системно събиране, проследяване и
анализиране на параметрите, които отразяват
качеството и резултатите от извършените диагностични и интервенционални процедури;
6.6.2. резултатите от процедурите и възможностите (когнитивни и технически) на отделния
оператор, а именно:
6.6.2.1. процедурен обем и честота на големи
усложнения на всеки самостоятелен оператор;
6.6.2.2. процедурни усложнения при осъществяваните от лечебното заведение дейности в
областта на инвазивната кардиология;
6.6.2.3. сравнение на процедурните резултати
с публикуваните в литературата и анализ на
разликите;
6.6.2.4. оценка на риска при пациентите според характеристиката на пациентите и спрямо
наблюдаваните усложнения.
6.7. Директорът на лечебното заведение
назначава отговорник за провеждането на
Програмата за подобряване на качеството и
за събирането на статистическа информация.
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6.8. Лечебните заведения, в които се осъществява инвазивна кардиология, участват в
общ регистър на национално ниво с данни за
резултатите, включително и усложненията от
извършените диагностични и интервенционални
процедури.
7. Сигурност и безопасност на пациентите
и медицинския персонал
7.1. Пациентът трябва да е запознат предварително с характера на процедурата и свързаните
с нея усложнения.
7.2. Не трябва да се извършват ненужни
изследвания и манипулации.
7.3. Регистрирането на процедурните данни
трябва да е прецизно и стандартизирано и
информацията от процедурата да се представя
точно и пълно.
7.4. Не се отказва предоставянето на дигитален запис от процедурата за допълнителна
консултация по желание на пациента.
7.5. Инвазивната процедура не се провежда без информираното съгласие на пациента,
предоставено съобразно закона, вътрешните
правила на лечебното заведение и предоставящо пълни данни за потенциалните ползи и
усложнения.
7.6. Средната фонова радиационна експозиция е около 0.1 rem за година. Инвазивните
кардиолози получават допълнително 0.004 до
0.016 rem за процедура, като:
7.6.1. максимално допустимата експозиция
за цялото тяло е 5 rem на година;
7.6.2. акумулираната максимална доза за цял
живот не трябва да надвишава произведението
от акумулираната rem експозиция възрастта
(или максимум 50 rem);
7.6.3. препоръчва се да се носят два дозиметъра, един на защитната яка и един под
защитната престилка на нивото на кръста;
7.6.4. подходящото колимиране и използването на целия набор от защитни средства са
задължителни за редуциране на експозицията;
същите правила важат и за намаляване на експозицията на пациента към разсеяното лъчение;
7.7. препоръчително време за провеждане
на диагностична процедура – 40 минути, а за
интервенционална процедура – 80 минути;
7.8. препоръчителният брой пациенти на ден
за една ангиографска зала е до 12 пациенти, а
за месец – до 240 пациенти.
8. Специални изисквания към отделението
за инвазивна кардиология, в което се обучават
специалисти по инвазивна кардиология
8.1. Обем на извършените терапевтични
процедури – не по-малко от 1000 в рамките
на последните три години.
8.2. Наличие на отделение/клиника по кардиохирургия към същото лечебно заведение.
8.3. Поддържане на достъпна за външен
контрол електронна база данни, съдържаща
имената на операторите, броя, вида и компликациите на терапевтичните интервенции.
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8.4. Наличие на поне трима специалисти,
отговарящи на изискванията за ръководител на
специализацията и/или за обучаващи лекари,
които водят практическото и теоретичното
обучение, поставят окончателната оценка на
специализанта, организират продължителното
му обучение и колоквиумите;
8.4.1. изисквания към ръководителя на специализацията:
8.4.1.1. лекар с призната специалност по
кардиология;
8.4.1.2. притежава свидетелство за професионална квалификация по инвазивна кардиология;
8.4.1.3. притежава над 10-годишен опит в
областта на коронарните перкутанни инвазивни
процедури;
8.4.2. изисквания към обучаващия лекар:
8.4.2.1. да е на трудов договор в самостоятелната клиника/отделение по кардиология на
лечебното заведение;
8.4.2.2. да притежава свидетелство за професионална квалификация по инвазивна кардиология;
8.4.2.3. да е извършил самостоятелно над
1000 интервенции и да има над 5-годишен опит
в областта на инвазивните процедури.
9. Интердисциплинарни аспекти и елементи от други медицински дейности, при които
се прилагат правилата за работа, посочени в
съответните стандарти
9.1. Хирургия – нарушаване целостта на
кожата, работа с кръв, спазване на правилата
на асептиката и антисептиката:
9.1.1. работата в екип с хирург (най-често със
съдов хирург) се налага при някои дейности,
изискващи вкарване в тялото на пациента на
устройство с голям размер, непозволяващ използване на перкутанен достъп.
9.2. Образна диагностика – работа в йонизираща среда и работа с контрастна материя.
9.3. Анестезиология и реанимация – локална
анестезия, кардиопулмонална ресусцитация,
лечение на кардиогенен шок, сърдечен арест,
тежки дисритмии, тежки алергии.
10. Дефиниции
10.1. Съдов достъп
Осигуряване на входна точка в съдовата
система, през която се въвеждат катетри и
други устройства за провеждане на инвазивно
изследване или лечение.
Използват се следните места за артериален
достъп: дясна и лява артерия феморалис, дясна и лява артерия радиалис, при нужда друга
артерия (брахиалис, аксиларис, улнарис и др.).
За венозен достъп – дясна и лява вена
феморалис, при нужда друга вена (субклавия,
югуларис и др.).
След избора на конкретния достъп мястото се почиства с дезинфектант, извършва се
локална анестезия (с изключение на случаите
с алергия към анестетици) и се пунктира с
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игла, позволяваща въвеждане на водач и понататъшно въвеждане на катетър или въвеждач
(интродюсер).
10.2. Дясна сърдечна катетеризация
Сърдечна катетеризация, при която чрез
венозен достъп се въвежда катетър в дясно
предсърдие, в дясна камера и в пулмонална
артерия с цел регистриране на наляганията в
съответните кухини и чрез вклиняване на върха
на катетъра – налягането в пулмокапилярите
(крайните разклонения на пулмоналната артерия).
Наляганията се измерват чрез регистриращо
устройство, отчитащо съответни обхвати (обособени от 10 до 100 мм по живачен стълб), и
резултатите се съхраняват на хартиен и/или
дигитален носител, позволяващ по-късен анализ.
10.3. Лява сърдечна катетеризация
Сърдечна катетеризация, при която чрез
артериален достъп се въвежда катетър в аортата и лявата камера с цел регистриране на
наляганията в тях. Наляганията се измерват
чрез регистриращо устройство, отчитащо съответни обхвати (обособени от 100 до 200 мм по
живачен стълб), и резултатите се съхраняват на
хартиен и/или дигитален носител, позволяващ
по-късен анализ.
10.4. Коронарография
Чрез артериален достъп се въвежда катетър
до остиумите на лява и дясна коронарни артерия с цел селективно впръскване на контрастна
материя в тях, позволяваща изобразяване на
вътрешния лумен на всяка от артериите. При
наличие на венозни или артериални байпас
присадки (графтове) остиумите на артериите се
канюлират поотделно и се правят селективни
впръсквания на контрастна материя.
За оглед на лява коронарна артерия се
правят не по-малко от 3 отделни впръсквания
с различен ъгъл на снимане, а на дясна коронарна артерия – не по-малко от две. При патологични отклонения се правят допълнителни
впръсквания до тяхното изясняване.
Всички впръсквания трябва да отговарят на
следните изисквания:
- достатъчно количество и дебит на контрастната материя, позволяващи проследяването на цялата артерия и нейните разклонения
(2,5 – 8 мл за 1 – 4 секунди);
- достатъчно времетраене, позволяващо
проследяването на контрастната материя до
нейното преминаване във венозната фаза
(4 – 8 секунди);
- при наличие на патология се допускат
прицелни снимки с фокус върху патологичното
място;
- при наличие на колатерално пълнене се
проследяват колатералите и се удължава времетраенето на снимането.
10.5. Ангиография
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Чрез съдов достъп се впръсква контрастна
материя в артериален или венозен съд извън
сърцето с цел визулизация на морфологията
на съответните сегменти на съда.
Количеството и дебитът на контрастната материя, както и ъгълът на снимането се избират
от оператора така, че да осигурят максимална
информация.
10.6. Транссептална катетеризация
Чрез достъп от вена феморалис декстра
се вкарва дълга метална игла (транссептална
игла) до дясно предсърдие с цел пунктиране
на междупредсърдната преграда и проникване
в лявото предсърдие.
Транссепталната катетеризация се прилага
при невъзможност за проникване в лява камера
(тежка аортна стеноза, наличие на изкуствена
клапа на аортно място и др.) или като част от
по-комплексна процедура, например митрална
балонна валвулопластика.
10.7. Коронарна терапевтична интервенция
Процедура, при която чрез въвеждащ коронарен катетър и водач се вкарва балон със
или без стент с цел разширяване на стеснено
място по нативните коронарни съдове и/или
по венозни или артериални байпас присадки
(графтове).
Други терапевтични методи, като атероектомия, ротаблация, както и други диагностични
техники – интракоронарен ултразвук (IVUS)
и измерване на фракционирания дебитен резерв (FFR), се третират също като коронарни
терапевтични интервенции поради голямото
сходство на използваната техника и поради това,
че те са част от целия терапевтичен подход при
лечението на коронарните лезии.
10.8. Периферна терапевтична интервенция
Интервенция, при която се използва техниката, посочена в точка 5.1.2.7, с цел лечение
на съдове извън коронарните артерии.
10.9. Ендомиокардна биопсия
Чрез артериален или венозен достъп се
вкарва устройство (биотом) в лява, съответно
в дясна камера, с цел вземане на проби от
ендомиокарда.
Пробите трябва да са от различни места
(септум, връх и свободна стена) и да са в
общо количество не по-малко от 3 кубически
милиметра.
10.10. Изваждане на чуждо тяло от кръвоносен съд или от сърдечните кухини
Със специални устройства (бримки) се
достига до съответното чуждо тяло (най-често
фрагмент от катетър) с цел улавянето и изваждането му извън тялото на пациента или до
безопасно място, позволяващо допълнителна
минимална хирургична намеса за окончателното
му отстраняване.
10.11. Пулмоангиография
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Впръскване на контрастна материя в ляв и
десен клон на артерия пулмоналис с цел визуализация на лумена на съответната артерия и
нейните разклонения.
Впръскването се прави в 10 – 20 градуса
дясна проекция за дясната артерия и в 10 – 20
градуса лява проекция за лявата.
Количеството и дебитът на контрастната
материя трябва да бъдат 20 – 25 мл за 1 – 2
секунди за всяко впръскване, а снимките – с
времетраене 6 – 10 секунди.
10.12. Балонна клапна дилатация
Чрез съдов достъп се вкарва балон в сърдечна
клапа с цел нейното разширяване.
10.13. Затваряне на шънтови дефекти
Чрез специални устройства (оклудери), вкарани чрез съдов достъп, се затварят структурни дефекти в междупредсърдната преграда, в
междукамерната преграда или в персистиращ
Боталов проток.
10.14. Емболизации на артериовенозни фистули и туморни формации
Чрез специално устройство (койл) или чрез
микросфери или гелове, вкарани перкутанно,
се затварят комуникации между артерии и
вени или се реализира запушване на артерия,
хранеща туморна формация.
10.15. Инвазивно имплантиране на клапи
и други реконструктивни интервенции на сърдечни клапи
Чрез перкутанен достъп се вкарва клапна
протеза и се поставя на мястото на нативната
сърдечна клапа или се поставят други устройства, коригиращи клапни лезии.
10.16. Протезиране на части от аортната
дъга, гръдна или коремна аорта
Чрез съдов достъп се поставят ендопротези
на аортната стена с цел корекция на нарушената є цялост.
Глава 5. Изисквания за отделение по кардиостимулация
1. Общи положения
1.1. Кардиостимулацията е лечебна процедура, при която се имплантират различни стимулиращи системи (стимулатор и електрод), за
лечение на пациенти с тежки ритъмно-проводни
нарушения на сърцето. Към метода кардиостимулация спадат и по-високотехнологичните
системи, като кардиовертер дефибрилатори и
ресинхронизиращата кардиостимулация.
1.2. При извършване на медицинската дейност кардиостимулация се съчетават хирургически и инвазивни дейности.
2. Структура
2.1. Части от структурата, предназначени
за извършване на операционна дейност, които
отговарят на изискванията на медицинския
стандарт по хирургия и на медицинския стандарт
по анестезия и интензивно лечение:
2.1.1. предзала, място за подготовка на
пациенти;
2.1.2. процедурна зала.
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2.2. Части от структурата, които осигуряват
рентгенов контрол на операционната дейност:
2.2.1. рентгенов апарат с „С-рамо“, тип
ангиограф.
2.3. Кардиологичен кабинет за диагноза и
профилактика на кардиостимулатори:
2.3.1. кабинетът отговаря на изискванията за
оборудване по раздел I, глава 2, част 1, т. 1.4.2.2;
2.3.2. пациентите, определени за извършване
на кардиостимулация, се хоспитализират в стационарната част на клиниката/отделението по
кардиология (общо кардиологично отделение
или структура за интензивно кардиологично
лечение).
2.4. Отделението по кардиостимулация
трябва да има възможност за осъществяване
на непрекъснати 24-часови териториални и
комуникационни връзки с другите звена на
клиниката/отделението по кардиология, както
и с всички останали структури на болничното
заведение.
3. Изисквания за оборудване с апаратура и
консумативи
3.1. Апарат със стерилни кабели за измерване сърдечните параметри и параметри на
електрода – праг на стимулация, амплитуда
на тока, сензиращи параметри на сърдечните
потенциали, импеданс – съпротивление на
мястото, както и измерване параметрите на
стимулатора интраоперативно.
3.2. Рентгеноскопичен апарат с „С-рамо“,
тип ангиограф.
3.3. Програматори – съответно за моделите
стимулатори, използвани от звеното.
3.4. Специфичен набор от консумативи,
свързани с имплантацията – набор стерилни
инструменти по списък за извършване на имплантацията:
3.4.1. стерилни компреси за покриване;
3.4.2. шапки, маски, престилки;
3.4.3. разтвори за почистване, стерилни
компреси;
3.4.4. игли, спринцовки.
3.5. Монитор за сърдечен ритъм и сърдечна
честота и електрокардиографски апарат.
3.6. Пулсоксиметър.
3.7. Оборудване за ресусцитация.
3.7.1. външен дефибрилатор;
3.7.2. външен кардиостимулатор;
3.7.3. сет за плеврален дренаж;
3.7.4. набор за интубация.
3.8. Изводи за кислород, вакуум, възможност
за даване на пълна анестезия в залата.
4. Персонал
4.1. Лекари със специалност по кардиология или кардиохирургия, с удостоверение за
работа с източници на йонизиращи лъчения и
притежаващи свидетелство за осъществяване
на високоспециализирана дейност по кардиостимулация:
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4.1.1. препоръчва се извършването на минимум 80 интервенции годишно за поддържане
на компетентност като самостоятелен оператор – оператор, който може да прецени точно
индикациите за интервенция, да извърши процедурата самостоятелно при оценка на риска,
без консултация с друг оператор;
4.1.2. оператори с обем на дейност под 80
процедури годишно могат да работят само под
супервизията на самостоятелен оператор;
4.1.3. началникът на отделението е лекар
със специалност по кардиология с 5 години
стаж по специалността, притежава свидетелство
за експертно ниво категория А и В; препоръчително е да има стаж най-малко 5 години
в структура за кардиостимулация с над 150
процедури годишно.
4.2. Специалисти по здравни грижи – с
минимум 3 години стаж в областта на хирургичната или реанимационната работа, с
удостоверение от курс за работа в условия на
рентгеново лъчение.
4.3. Други специалисти – санитари и друг
персонал, съобразно необходимостта.
5. Обучение и сертификация
5.1. Самостоятелен оператор – лекар със
специалност по кардиология или кардиохирургия, придобил професионална квалификация за
самостоятелна работа по имплантиране на кардиостимулатори, удостоверено със съответното
за това свидетелство, като лекарят трябва да е:
5.1.1. преминал курс на обучение от минимум 2 години в лечебно заведение с активна
дейност от над 300 интервенции в областта на
електрокардиостимулацията;
5.1.2. извършил самостоятелно за това време
минимум 100 имплантации (от тях минимум
на 20 двукухинни предсърдно-камерни синхронизиращи стимулатори).
5.2. Обучаващи се лекари – в рамките на
обучението си поетапно овладяват отделните
нива до достигане нивото на самостоятелен
оператор. Критериите за отделните нива са
отбелязани по-долу. Получават права на самостоятелни оператори съобразно изискванията
на т. 5.1.
5.3. Обучаващ лекар може да бъде само лекар, притежаващ свидетелство за професионална
квалификация, притежаващ най-високото ниво
на квалификация – категории А и Б.
5.4. В зависимост от сложността на извършваните дейности се определят две основни
категории на компетентност – категории А
и Б. Категория А включва две поднива на
компетентност – ниво I и ниво II, съобразно
ръководствата на Европейското кардиологично
дружество.
Изисквания за срока на обучение и броя
интервенции за придобиване на съответната
категория:
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5.4.1. за поставяне на еднокухинни предсърдни/камерни стимулатори – срок на обучение
2 години и минимум 100 интервенции, документирано от ръководителя на отделението въз
основа на: оперативни протоколи с имената
на пациентите, дати на интервенцията, индикации – категория А – I ниво;
5.4.2. практически интервентни умения за
поставяне на еднокухинни предсърдни/камерни
стимулатори:
5.4.2.1. способност за извършване на дясна
сърдечна катетризация чрез венесекция на вена
цефалика декстра и синистра;
5.4.2.2. техническа сръчност за пункционно
въвеждане на електрод през вена субклавия
декстра и синистра посредством интродюсер;
5.4.2.3. способност за безопасно извършване
на програмирана кардиостимулация, определяне
на праг на стимулация, величини на интракардиалния сигнал;
5.4.2.4. оптимално въвеждане и позициониране на електрода в търсената кухина;
5.4.2.5. способност за разпознаване на усложненията (кардиологични и/или хирургични) и
тяхното овладяване в хода на интервенцията;
5.4.2.6. компетентно и своевременно използване на външна дефибрилация, умения за
осъществяване на временна външна стимулация,
както и приложение на спешни медикаменти
от интензивната кардиология;
5.4.2.7. технически знания за използваната
апаратура – анализираща система за измерване
на вътрекамерните потенциали и кабели към
нея, програмери за използваните кардиостимулатори, удостоверение за работа с източници
на йонизиращи лъчения;
5.4.3. теоретични знания за поставяне на
еднокухинни предсърдни/камерни стимулатори:
5.4.3.1. анатомия и физиология на нормалната
проводна система на сърцето и на съдовете в
човешкото тяло;
5.4.3.2. показания и противопоказания за
приложение на постоянна кардиостимулация
по препоръки на Европейското дружество по
кардиология – по нозологични групи и по
класове;
5.4.3.3. свободно боравене с интракардиалните параметри и параметрите на кардиостимулатора;
5.4.3.4. познание за възможните усложнения
от еднокухинна стимулация, както и пътищата
за излизане от тях и лечението им;
5.4.3.5. опит при проследяване на пациенти – носители на кардиостимулатори, и
боравене с програмерите – телеметрия и
препрограмиране;
5.4.4. двукухинна кардиостимулация – тип
двукухинни предсърдно-камерно синхронизиращи стимулатори (DDD;VDD) – категория
А – II ниво:
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5.4.4.1. всички практически и теоретични
умения относно категория А – I ниво, заедно
със следното:
5.4.4.2. практически умения за въвеждане
и фиксиране на втори атриален електрод с
активна или пасивна фиксация при наличие на
фиксиран предходно камерен електрод;
5.4.4.3. работа 2 години в специализирана
структура за инвазивна кардиология, изкаран
2-годишен курс в профилирано звено по кардиостимулация с над 300 интервенции годишно;
5.4.4.4. документирани 100 интервенции,
като минимум 20 от тях – на двукухинни стимулатори;
5.4.4.5. умения за адаптиране на програмабилните параметри на двукухинните стимулатори
към хемодинамиката на пациента;
5.4.5. сложни системи – високотехнологични
кардиостимулатори тип кардиовертер-дефибрилатори (едно-, дву- и мултикухинни) и ресинхронизиращи апарати – мултисайт – категория
Б (висше ниво):
5.4.5.1. включва всички критерии за категория А – I и II ниво, и следните допълнителни
изисквания:
5.4.5.1.1. минимален срок на обучение 2
години; работа в специализирано звено по
кардиостимулация над 3 години и над 300 поставени кардиостимулатора за същия период;
5.4.5.1.2. технически умения за катетризация
на синус коронариус;
5.4.5.1.3. опит и познания в клиничната и
практическата електрофизиология;
5.4.5.1.4. удостоверения от курсове или
обучение в клиника с опит върху техниката
на поставяне на кардиовертер-дефибрилаторни
системи и ресинхронизиращо лечение и методиките им на програмиране.
5.5. Нецелесъобразно е разкриването на звена
с под 100 интервенции годишно за поддържане
на професионалната подготовка. Трябва да се
извършват над 160 интервенции годишно.
6. Организация на професионалната дейност
6.1. Пациентът или неговите близки подписват информирано съгласие преди започване на
процедурата.
6.2. След имплантацията на кардиостимулатор пациентът продължава лечението си в
общото кардиологично отделение.
6.3. При изписването пациентът получава
„Европейска карта на пациент, носител на кардиостимулатор“, чрез която той се регистрира в
общ регистър на национално ниво на носителите
на кардиостимулатори, вписва се в единната
компютърна база данни на лечебното заведение,
извършило процедурата, получава епикриза и
се насочва за по-нататъшен диспансерен контрол от същото лечебно заведение по рутинен
протокол.
6.4. Диспансеризационна дейност за проследяване състоянието на носителите на кардиостимулатори – задължително на 12-ия ден, първия
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месец и третия месец след интервенцията и
последващи контроли на 6 месеца (минимум
2 пъти годишно) за прецизно установяване
времето за подмяна на стимулатора.
6.5. С оглед на възможни перипроцедурни
усложнения е необходимо:
6.5.1. наличието на кардиохирургична клиника/отделение, клиника/отделение по съдова
или по гръдна хирургия на територията на
лечебното заведение или сключен договор с
друго лечебно заведение, в което има такива
структури, за оказване на спешни хирургични
интервенции при необходимост, в рамките на
не повече от 15 – 30 минути от началото на
настъпването на усложнението;
6.5.2. наличие на структура по анестезиология
и интензивно лечение с 24 часа готовност за
действие при необходимост – до 5 – 10 минути
от повикването;
6.5.3. бърз достъп до структурата за интензивно кардиологично лечение;
6.5.4. възможност за ехокардиорафски контрол при суспекция за тампонада.
7. Контрол на качеството
7.1. Контрол върху прилагането на процедурните правила, приети от ръководството на
лечебното заведение.
7.2. Поддържане от лечебното заведение на
регистър на честотата и вида на възникнали
по време на процедурата усложнения
8. Радиационна безопасност
8.1. Спазване на правилата, определени за
структурните звена, работещи с пряко йонизиращо лъчение.
Глава 6. Изисквания за приемно-консултативните и диагностични кабинети
1. Задължителни ключови елементи на
профилактичната и диагностично-лечебната
дейност на кабинетите – приложими са изискванията на раздел I, глава 1, част 2 „Дефиниране на задължителните ключови елементи
на профилактичната и диагностично-лечебната
дейност в областта на кардиологията“ от този
стандарт.
2. Изисквания за професионална компетентност за практикуване на специалността
„Кардиология“ в извънболничната медицинска
дейност – приложими са съответните изисквания на раздел I, глава 1, част 3 от този стандарт.
3. Обем на кардиологичната дейност, осъществявана в кабинетите – приложими са
изискванията на раздел I, глава 2, част 1 „Осъществяване на специалността „Кардиология“ в
извънболнични условия“.
Глава 7. Изисквания за отделение за инвазивна електрофизиология
1. Общи положения
Тази глава въвежда изисквания за допълнително структурно болнично звено, чието
създаване не е задължително за лечебните
заведения, които осигуряват кардиологична
медицинска помощ.
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С въведените изисквания се цели подпомагане на процеса по осигуряване на високо качество на диагностичните и лечебните дейности
в областта на сърдечно-съдовите заболявания
чрез въвеждане на изисквания за дейността в
областта на инвазивната (интервенционална)
електрофизиологична диагностика и/или лечение на ритъмни и проводни нарушения.
2. Структура
2.1. Самостоятелната клиника/отделение по
кардиология, към която принадлежи структурата
за инвазивна електрофизиология (електрофизиологична диагностика и лечение), осигурява
за пациентите с интервенционални електрофизиологични процедури:
2.1.1. стационар с легла за прием на болни
преди процедурата и за наблюдение след процедурата;
2.1.2. звено за кардиологично интензивно
лечение и контрол върху критичните нарушения
в хемодинамиката, което работи при условията
на спешност;
2.1.3. възможност за неотложно 24-часово
извършване на ехокардиографско изследване.
2.2. Звеното, в което се осъществяват инвазивни електрофизиологични кардиологични
процедури, е лесно и бързо достъпно за тежко
болни, включително и за лежащо болни пациенти.
2.3. Звеното за инвазивна електрофизиология отговаря на изискванията за помещения
за работа с йонизиращи лъчения.
2.4. Звеното за инвазивна електрофизиология
разполага с процедурна зала, апаратна предзала, кабинет, склад за съхранение на катетри и
други материали.
2.5. Звеното трябва да е осигурено с бърз и
лесен достъп до:
2.5.1. отделение/клиника за реанимация и
интензивно лечение;
2.5.2. кръвна банка;
2.5.3. звено за образна диагностика;
2.5.4. структура по кардиохирургия (а когато
тя не е разположена на територията на същото
лечебно заведение – гарантиран по договор
възможно най-бърз достъп на пациента до нея,
препоръчително – 90 минути).
3. Изисквания за оборудване
3.1. Изисквания за апаратура:
3.1.1. рентгеноскопична система;
3.1.2. система за регистрация на интракардиални електрически сигнали;
3.1.3. апарат за програмирана електростимулация;
3.1.4. генератор на енергия за аблация на
сърдечни аритмии;
3.1.5. дефибрилатор;
3.1.6. външен преносим електростимулатор;
3.1.7. два независими източника за захранване на системата за регистрация.
3.2. Изисквания за прилаганите материали
и консумативи:
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3.2.1. качествени изисквания:
- да притежават високо качество, удостоверено със сертификати за качество от Европейския
съюз; да са регистрирани в Република България;
- при доставката на материалите и консумативите техните опаковки да бъдат със запазена
цялост;
- срокът за стерилизация или за годност на
материалите и консумативите да е валиден при
доставката и използването им;
3.2.2. количествени изисквания:
- наличните количества от използваните
материали и консумативи да позволяват довършването на започната процедура в случай
на повреда.
4. Персонал
4.1. Изисквания за професионална компетентност:
4.1.1. условия за квалификация и поддържане
на квалификацията на лекаря като самостоятелен лекар-оператор:
4.1.1.1. придобита специалност по кардиология;
4.1.1.2. преминаване и успешно завършване
на допълнителна професионална квалификация
за упражняване на инвазивни/интервентни
диагностични и лечебни процедури съобразно
посочените по-долу изисквания за обучение,
умения и знания;
4.1.1.3. удостоверение за правоспособност
за работа с йонизиращи лъчи;
4.1.1.4. за поддържане компетентността на
кардиолога като самостоятелен лекар-оператор,
който може да преценява индикациите, да
оценява риска и да извършва процедури сам,
се препоръчва провеждането на минимум 50
радиофреквентни аблации годишно при успеваемост не по-малка от 80 %;
4.1.1.5. оператори с обем на дейност под 50
процедури годишно могат да работят само под
контрола на самостоятелен лекар-оператор, с
когото да обсъждат индикациите и стратегията
на аблация.
4.2. Изисквания за обучение, умения и знания:
4.2.1. За първо ниво – електрофизиологични
изследвания:
4.2.1.1. текуща специализация в кардиологична клиника;
4.2.1.2. срок на обучение – минимум 1 година и/или поне 100 диагностични процедури;
това обучение трябва да бъде документирано от
ръководителя на отделението, като се посочат
дати на изследване, инициали на болните, индикации за процедурата, резултат и усложнения;
4.2.1.3. минимум практически умения:
4.2.1.3.1. способност за извършване на дясна сърдечна катетеризация чрез феморален
венозен достъп;
4.2.1.3.2. техническа сръчност за безопасно
локализиране на катетрите в дясно предсърдие,
коронарен синус, дясна камера и в областта на
А-V съединението;
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4.2.1.3.3. способност за разпознаване на правилните интракардиални електрокардиографски
сигнали от съответно локализираните катетри;
4.2.1.3.4. способност за безопасно извършване
на програмирана електрокардиостимулация;
4.2.1.3.5. способност за разпознаване на усложнения (съдова или сърдечна перфорация);
4.2.1.3.6. компетентно използване на външна
дефибрилация и интравенозни медикаменти;
4.2.1.3.7. технически знания за използваната
апаратура, включително електрическа и радиационна безопасност;
4.2.1.4. минимум теоретични знания:
4.2.1.4.1. показания и противопоказания за
електрофизиологично изследване и аблация;
4.2.1.4.2. усложнения при електрофизиологично изследване и тяхното лечение;
4.2.1.4.3. анатомия и физиология на нормалната проводна система и на допълнителни
проводни връзки;
4.2.1.4.4. знания за проводните времена,
ефективните рефрактерни периоди и тяхното
значение;
4.2.1.4.5. знания за интракардиалните електрокардиографски сигнали и данните, получени
по време на изследването;
4.2.1.4.6. знания за различните методи на
програмирана електрокардиостимулация;
4.2.1.4.7. знания за чувствителността и
специфичността на електрофизиологичното
изследване при различни видове аритмии и
клинични синдроми;
4.2.1.4.8. знания за фармакологията на антиаритмичните медикаменти;
4.2.1.4.9. знания за индикациите и усложненията от лечението на сърдечните аритмии
чрез аблация;
4.2.2. за второ ниво – аблационно лечение:
4.2.2.1. успешно завършено първо ниво на
обучение;
4.2.2.2. срок на обучение – минимум 1
година и/или поне 50 аблации; това обучение
трябва да бъде документирано от ръководителя на отделението, като се посочат дати на
изследване, инициали на болните, индикации
за процедурата, резултат и усложнения;
4.2.2.3. минимум практически умения:
4.2.2.3.1. способност за извършване на лява
сърдечна катетеризация чрез феморален артериален достъп;
4.2.2.3.2. техническа сръчност за безопасно
локализиране на аблационен катетър във всички
сърдечни кухини и прилежащите съдове;
4.2.3. обучаващите се лекари не могат да
вземат самостоятелни решения относно индикациите, подхода за извършване на катетеризациите, пред- и следпроцедурните грижи за
болните;
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4.2.4. всеки обучаващ се може да участва
като оператор само под директното наблюдение
на квалифициран кардиолог-електрофизиолог,
който е изцяло отговорен за резултата от процедурата.
4.3. Изисквания за всички работещи в отделение за електрофизиологични интервенции:
4.3.1. спазване на правилата за безопасност
на труда и радиационна защита;
4.3.2. удостоверение за правоспособност за
работа с йонизиращи лъчи;
4.3.3. изпълнение на работата в съответствие със Закона за безопасно използване на
ядрената енергия;
4.3.4. работещите лекари да извършват като
първи оператор минимум 50 радиофреквентни
аблации за една година при успеваемост не
по-малка от 80 %.
4.4. Изисквания за началник на структура
за електрофизиологични интервенции:
4.4.1. да отговаря на условията по т. 4.1.1;
4.4.2. да има стаж поне 5 години в структура
за електрофизиологични интервенции.
4.5. Професионална дейност:
4.5.1. една инвазивна процедура се осъществява задължително от:
4.5.1.1. минимум двама лекари, единият от
които е с право да работи като самостоятелен
оператор;
4.5.1.2. минимум трима специалисти по
здравни грижи;
4.5.1.3. друг персонал – един санитар.
4.6. Специалистите по здравни грижи:
4.6.1. притежават умения за включване на
интравенозни медикаменти;
4.6.2. спазват правилата за работа в стерилни условия;
4.6.3. познават целия набор от катетри и
консумативи;
4.6.4. умеят да промиват правилно катетрите
и интродюсерите за избягване на емболизация,
а също и правилно да почистват, стерилизират
и съхраняват катетрите и консумативите;
4.6.5. познават основните медикаменти в
кардиологията;
4.6.6. владеят методите за реанимация.
5. Контрол на качеството
5.1. Задължително е въвеждането на програма
за постоянно подобряване на качеството. Тя
включва въвеждането и системното събиране,
проследяване и анализиране на параметрите,
които отразяват качеството и резултатите от
извършените диагностични и интервенционални
процедури.
5.2. Основни елементи на програма за контрол на качеството са:
5.2.1. индивидуален процедурен обем и честота на големи усложнения;
5.2.2. процедурни усложнения на структурата
за електрофизиологични интервенции;
5.2.3. клинична и демографска информация;
5.2.4. потвърждение на точността на данните;
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5.2.5. сравнение на процедурните резултати
с публикуваните в научната литература;
5.2.6. оценка на риска при пациентите.
5.3. Лечебните заведения, в които се осъществяват инвазивни електрофизиологични интервенции, участват в общ регистър на национално
ниво с данни за резултатите, включително и
усложненията от извършените диагностични и
интервенционални процедури.
6. Сигурност и безопасност на пациентите
и медицинския персонал
6.1. Радиационната експозиция се измерва в
единицата rem. Средната фонова радиационна
експозиция е около 0,1 rem за година. Инвазивните кардиолози получават допълнително
0.004 до 0.016 rem за процедура. Максимално
допустимата експозиция за цялото тяло е 5 rem
на година. Акумулираната максимална доза
за цял живот не трябва да надвишава произведението от акумулираната rem експозиция
възрастта (или максимум 50 rem).
6.2. Радиационната експозиция се измерва с
рентгенови филмови или транслуминесцентни
дозиметри:
6.2.1. препоръчва се да се носят два дозиметъра, един на защитната яка и един под
защитната престилка на нивото на кръста.
6.3. Разсеяното лъчение се редуцира чрез
намаляване на броя на проекциите с увеличение, използване предимно на безфилмово
снимане, максимално приближаване на електроннооптичния преобразувател до пациента
и максимален киловолтаж, даващ приемлива
контрастност на образа (с оглед намаляване
на генерираните милиампери). По-голямата
част от радиационната експозиция по време
на интервенционални процедури се дължи на
разширеното използване на флуороскопия.
6.4. Подходящото колимиране и използването
на целия набор от защитни средства са важни
за редуциране на експозицията. Същите правила важат и за намаляване на експозицията
на пациента към разсеяното лъчение.
7. Специални изисквания към звеното за инвазивна електрофизиология, в което се обучават
специалисти
7.1. Обем на извършените аблационни процедури – над 300 годишно.
7.2. Наличие на отделение/клиника по кардиохирургия към същото лечебно заведение.
7.3. Поддържане на достъпна за външен
контрол електронна база данни, съдържаща
имената на операторите, броя, вида и компликациите на аблациите.
7.4. Наличие на поне двама специалисти,
отговарящи на изискванията на т. 4.1.1.4 и т.
4.1.1.5:
7.4.1. изисквания към ръководителя на специализацията:
7.4.1.1. лекар с призната специалност по
кардиология;
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7.4.1.2. притежава свидетелство за извършване на инвазивни процедури в областта на
електрофизиологията;
7.4.1.3. притежава над 10-годишен опит в
областта на инвазивната електрофизиология;
7.4.2. изисквания към обучаващия лекар:
7.4.2.1. да е на трудов договор в самостоятелната клиника/отделение по кардиология на
лечебното заведение;
7.4.2.2. да притежава свидетелство за извършване на инвазивни електрофизиологични
процедури;
7.4.2.3. да е извършил самостоятелно над 500
интервенции и да има над 5-годишен опит в
областта на инвазивните електрофизиологични
процедури.
8. Интердисциплинарни аспекти и елементи от други медицински дейности, при които
се прилагат правилата за работа, посочени в
съответните стандарти
8.1. Хирургия – нарушаване целостта на
кожата, работа с кръв, спазване на правилата
на асептиката и антисептиката.
8.2. Образна диагностика – работа в йонизираща среда и работа с контрастна материя.
8.3. Анестезиология и реанимация – локална
анестезия, кардиопулмонална ресусцитация,
лечение на сърдечен арест, тежки алергии.
8.4. Дейността в структурата за електрофизиологични интервенции има интердисциплинарни аспекти, без да е необходимо да се
покриват стандартите в съответните медицински
специалности.
8.5. При ситуации, които налагат седация или
анестезия на болния, както и при реанимационни
мероприятия на тежки спешни състояния, се
осигурява участие на анестезиолог-реаниматор.
Ръководител на дейността остава инвазивният
електрофизиолог, който носи отговорността за
крайния изход на процеса.
9. Дефиниции
9.1. Перкутанни електрофизиологични интервенции – интервенции за диагностика и
лечение на ритъмни и проводни нарушения
на сърцето, посредством въвеждане на катетри
чрез перкутанен съдов достъп.
9.2. Съдов достъп:
9.2.1. през входна точка в съдовата система
се въвеждат катетри за провеждане на електрофизиологично изследване или лечение;
9.2.2. места за артериален достъп са дясна
и лява артерия феморалис;
9.2.3. места за венозен достъп са дясна и лява
вена феморалис и при нужда – вена субклавия
и вена югуларис;
9.2.4. мястото на достъп се почиства с дезинфектант, извършва се локална анестезия
при отсъствие на алергия и се пунктира с игла;
9.2.5. през иглата последователно се въвежда
водач, въвеждач (интродюсер) и катетър.
9.3. Дясна сърдечна катетеризация:
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9.3.1. въвежда се катетър чрез венозен достъп
в дясно предсърдие, дясна камера, коронарния
синус и в близост до трикуспидалния анулус;
9.3.2. регистрират се интракардиални потенциали;
9.3.3. регистрираните потенциали по време на
синусов ритъм, предсърдна и камерна стимулация, тахи- или брадиаритмия се съхраняват на
дигитален и/или хартиен носител, позволяващ
по-късен анализ.
9.4. Лява сърдечна катетеризация:
9.4.1. въвежда се катетър чрез артериален
достъп в аортата и лява камера;
9.4.2. регистрират се интракардиални потенциали.
9.5. Транссептална катетеризация:
9.5.1. в дясно предсърдие се въвежда дълга
метална игла (транссептална игла) чрез достъп
от феморална вена;
9.5.2. пунктира се междупредсърдната преграда и се прониква в ляво предсърдие;
9.5.3. транссепталната катетеризация се
прилага при лечение на ритъмни нарушения
с произход от ляво предсърдие или като част
от по-комплексна процедура – триизмерен
електроанатомичен мепинг.
9.6. Електрофизиологично изследване:
9.6.1. през един от въведените катетри се
извършва предсърдна или камерна стимулация
с цел да се предизвика тахи- или брадиаритмия;
9.6.2. предизвиканата тахи- или брадиаритмия
се записва на дигитален и/или хартиен носител;
9.6.3. при необходимост се извършва ангиография – впръскване на контрастна материя в
сърдечна кухина, артериален или венозен съд с
цел визуализация на съответни сърдечно-съдови
сегменти. Количеството и дебитът на контрастната материя се определят от оператора така,
че да се осигури максимална информация.
9.7. Триизмерен електроанатомичен мепинг:
9.7.1. създава се анатомична карта на сърдечна кухина(и), а при необходимост – и на
прилежащите съдове;
9.7.2. върху създадената анатомична карта
се наслагва волтажна карта на активирането
по време на синусов ритъм или тахиаритмия.
9.8. Електрофизиологична терапевтична
интервенция (аблация):
9.8.1. процедура, при която се пропуска
енергия в сърцето или прилежащите съдове с
цел да се създадат лезии, които правят невъзможно възникването на ритъмно нарушение
на сърдечната дейност;
9.8.2. разнообразието на местата за аблация не позволява изчерпателно изброяване на
конкретна мощност, температура и продължителност на приложение на радиофреквентната
енергия; това е обект на съответни ръководства.
Глава 8. Изисквания за отделение по физикална и рехабилитационна медицина
1. Задължителни ключови елементи – приложими са изискванията на медицинския стандарт
по физикална и рехабилитационна медицина.
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РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БАЗАТА ЗА
СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА
НА КАРДИОЛОГИЯТА
(съобразени с критериите на UЕMS – European
Union of Medical Specialists и European Board
for Specialty Cardiology)
Глава 1. Изисквания за техническо оборудване
1. Наличие на всички съвременни неинвазивни технологии за осъществяване на изследвания и процедури – рентгенова апаратура
(включително съвременна рентгенова компютъртомографска техника), ЕКГ, апаратура за
тест с натоварване, 24-часови холтер мониториращи системи – ЕКГ и артериално налягане,
ЕхоКГ апарати, включително тъканна доплер
ехокардиография и трансезофагеална ехокардиография, апаратура за контрол върху функциите на кардиостимулатори, специализирани
образни методи за диагностика в рамките на
същото лечебно заведение, препоръчително е
да има апаратура за нуклеарни радиоизотопни
изследвания.
2. Напълно екипиран диагностично-консултативен блок с кабинети за пациенти с кардиологични заболявания с възможности за извършване
на спешни реанимационни процедури.
3. Наличие на достатъчен брой легла в
кардиологичната клиника/отделение, които да
осигурят достъп за пациенти със заболявания
от целия спектър на сърдечно-съдовата патология и възможност за самостоятелна работа
на специализиращите лекари.
4. Отделението по интензивна кардиология
трябва да има най-малко 6 интензивни легла,
с пълно оборудване за провеждане на електрокардиографско и хемодинамично мониториране,
за антибрадикардно пейсиране, кардиоверсио
и дефибрилация, интубация и вентилация,
препоръчително е да има апаратура за хемодинамично подпомагане (интрааортна балонна
помпа, хемофилтрация и др.).
5. Институциите, които не притежават цялата
гама от тези възможности (например – липса
на условия за запознаване с проблемите на
сърдечно-съдовата рехабилитация или сърдечна
хирургия, или електрофизиологията) могат да
бъдат признати като бази за обучение само за
определен обем (модули) от обучението.
Глава 2. Изисквания за работни условия и
организация на дейността
1. Учебни зали за семинари и преподавателски сесии:
1.1. Всеки специализант има възможност за
работа – бюро, пространство за самостоятелна
подготовка и др.
2. Обучаващата институция е длъжна да
създаде организация на специализацията и
продължителното обучение:
2.1. Да предостави учебния план за обучение
на всеки специализиращ лекар.
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2.2. Да го запознае със задължителните
знания и практически умения, които трябва
да се изградят, както и да създаде график за
продължителността на обучението в отделните
звена, които могат да имат различен обем и
специфика.
2.3. Да уведоми специализиращите лекари
за принципите и формите на провеждане на
специализацията.
2.4. Да посочи ясно задълженията и правата
на обучаващите се лекари.
2.5. Да определи пряк персонален ръководител (преподавател) на специализанта за времето
на цялата специализация и да създаде „работен
дневник на специализанта“ с две части – I
част: „клинична работа“ и „учебна програма“;
II част – инструментална дейност и процедури.
2.6. При приключване на специализацията
да изготви атестация за всеки специализиращ
лекар.
3. Всяка институция би могла да изгради
допълнителни вътрешни правила за провеждане
на специализацията по кардиология.
4. Ежегодно да разработва и предлага програма за продължаващо обучение на специалистите по кардиология.
Глава 3. Изисквания към обучаващите лекари
1. Обучаващата институция трябва да разполага с добре подготвени специалисти по
кардиология, които да осигуряват възможност
за обучение в целия спектър от направления на
специалността. Прекият обучаващ преподавател
(ръководителят на специализацията) трябва да:
1.1. има достъп до всички звена на обучаващата институция;
1.2. практикува специалността кардиология
поне от 5 години и да има степен асистент или
научен сътрудник;
1.3. бъде квалифициран специалист с опит в
следдипломното преподаване и да е авторитет
в медицинските среди, да участва в лекционни
програми;
1.4. има публикации в българския или международния специализиран печат (периодично
атестиране на обучаващите кардиолози чрез
въвеждане на съответни критерии), да участва
със собствени разработки в български и международни научни прояви;
1.5. има опит и умения за научна работа;
1.6. е хабилитирано лице, което осъществява
общото наблюдение и контрола на обучението.
РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТРУКТУРА ПО КАРДИОЛОГИЯ, В
ТОВА ЧИСЛО И КАТО САМОСТОЯТЕЛНО
ЗВЕНО ПО КАРДИОЛОГИЯ КЪМ БОЛНИЧНА СТРУКТУРА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Глава 1. Изисквания за общи кардиологични
легла
1. Общи положения
Клиничната дейност, осъществявана чрез
леглата, е насочена към:
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1.1. хоспитализация на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, които подлежат на
медикаментозно лечение по повод на остро
или изострено хронично сърдечно-съдово заболяване;
1.2. хоспитализация на пациенти със сърдечно-съдови усложнения по време или след
друго некардиологично лечение;
1.3. хоспитализация на пациенти за долекуване след остри или изострени кардиологични състояния, във връзка с които са били
хоспитализирани, диагностицирани и лекувани
в самостоятелни клиники/отделения по кардиология, както и на пациенти за долекуване
след инвазивно (интервенционално) и/или
кардиохирургическо лечение в самостоятелни
кардиологични клиники/отделения или клиника/отделение за сърдечна хирургия;
1.4. извършване на неинвазивни диагностични изследвания – пациенти след период на
интензивно лечение.
2. Структура на леглата
2.1. Характеристика:
2.1.1. стационарна зона, чиито основни функционални помещения са стаите за пациенти,
разположени в непосредствена териториална
близост с останалите структурни единици на
клиниката/отделението по вътрешни болести, и
специално осигурен лесен достъп до структурата
за интензивно лечение на вътрешните болести;
2.1.1.1. едно болнично легло трябва да има
принадлежаща към него площ не по-малко от
5 кв. м, а минимална площ на стаята – 8 кв. м;
стаята да има достъп до пряка дневна светлина;
да има пряка или непряка връзка със санитарен
възел; болничните легла да са подвижни и между тях трябва да има пространство за действие
на персонала, за движение на пациентите и за
манипулиране с инструментите и материалите;
минималната широчина на манипулационното
пространство е 70 см;
2.1.1.2. всеки пациент да има улеснен достъп
до санитарен възел, комуникационна система
(интерком), източник на енергия, локално
осветление и източник на кислород с маска;
2.1.1.3. коридорите са елемент, който има
важни функции, свързани с придвижване на
пациентите, провеждане на рехабилитационни
процедури, зона, в която е възможно да възникнат спешни ситуации, пораждащи необходимостта от провеждане на реанимационни
действия, поради което е наложително да са
решени така, че да позволяват манипулиране
с легла или подвижни пациентски столове;
2.1.2. други структури, свързани с дейността
на специализирания персонал:
2.1.2.1. сестрински модул с открит визуален
достъп до коридора и болничните стаи и комуникационна система с пациентите и с включен
сестрински пост, които да са съобразени със
структурата на отделението/клиниката по вътрешни болести;
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2.1.2.2. стаи и/или кабинет за физиотерапия
за пациенти, получаващи рехабилитационни
процедури, за които не е задължително да бъдат
териториална част от стационара.
3. Изисквания за оборудване
3.1. Специфично лечебно-диагностично медицинско оборудване:
3.1.1. сертифициран ЕКГ апарат (1 апарат
за обслужване на леглата), хартия за запис;
3.1.2. монитори за контрол на сърдечен
ритъм, артериално налягане и температура (1
монитор на 6 легла);
3.1.3. апарати за измерване на артериално
налягане (всеки лекар);
3.1.4. оборудване за провеждане на реанимационни процедури по кардиология – дефибрилатор, интубационен набор, инструментална
количка, перфузори, инфузионни помпи, инфузионна стойка; източник на кислород, вакуум;
3.1.5. комплект от инструменти за плеврална
и перикардна пункция;
3.1.6. оборудване на коридорите – изводи за
електричество, бърз и лесен достъп до оборудване за реанимационни процедури.
4. Персонал
4.1. Лекари:
4.1.1. количествената характеристика на
лекарския състав на клиниката/отделението по
вътрешни болести трябва да осигурява нормално и непрекъснато целодневно и целогодишно
функциониране на общите кардиологични легла
при предвидената норма за броя легла – от 1
до 2 лекари за 5 легла;
4.1.2. от лекарите, обслужващи пациентите
на общите кардиологични легла към клиниката/
отделението по вътрешни болести, най-малко
един трябва да притежава специалност по
кардиология.
4.2. Специалисти по здравни грижи:
4.2.1. старша медицинска сестра – 1 с квалификация „бакалавър“;
4.2.2. сестрински състав – оптимално е съотношението сестри:лекари – 2:1.
4.3. Други длъжности – медицински секретар, санитари и друг помощен персонал, в
зависимост от организацията на работа и необходимостта от тях в клиниката/отделението
по вътрешни болести.
5. Професионална дейност
5.1. Общи положения:
5.1.1. професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински
специалисти, е насочена към хоспитализиране
и лечение на спешни и планови пациенти, с
кардиологични остри или изострени сърдечно-съдови заболявания, както и към болни в
периода след преодоляване на острата фаза на
съответното заболяване във фаза на долекуване;
5.1.2. дейността се извършва непрекъснато
24 часа в денонощието; при необходимост се
осигурява до 30 минути явяване в клиниката/
отделението на лекар и/или сестра в извънработно време или на външен консултант;
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5.1.3. дейността се основава на правилата,
посочени в ръководствата/алгоритмите за добра
клинична практика, които са задължителни
за всяка кардиологична клиника (базирани на
ръководствата на Европейското кардиологично
дружество или на съвместните ръководства на
това дружество и Американската асоциация по
кардиология).
5.2. Професионални дейности, осъществявани
от лекарите:
5.2.1. клинични прегледи на пациента (физикално изследване), снемане на анамнеза,
създаване на диференциално-диагностичен план;
5.2.2. назначаване на необходимите пара
клинични изследвания и тяхната интерпретация,
определяне на кръвна група;
5.2.3. създаване на терапевтична схема, модифицирането є в съответствие с новите данни
за пациента и неговото състояние;
5.2.4. решение за извършване на инструментални изследвания в контекста на диференциалната диагноза и интерпретацията на данните;
5.2.5. изграждане рисковия профил на пациента и създаване на конкретни мерки за
провеждане на вторична профилактика и рехабилитация;
5.2.6. извършване на ежедневни визитации;
5.2.7. ежедневно попълване на съответните
медицински документи, отразяващи състоянието на пациента, неговата терапия, получените
данни от инструменталните и лабораторните
изследвания;
5.2.8. разясняване на пациента и неговите
близки на необходимия диагностичен и лечебен
план и получаване на тяхното информирано
съгласие на базата на достатъчна информация
относно ползата и риска от предлаганите диагностични и лечебни методи;
5.2.9. извършване на реанимационни действия в случай на нужда от такива;
5.2.10. извършване на високоспециализирани
дейности при наличие на специалист, притежаващ свидетелство за това;
5.2.11. осигуряване при необходимост на
консултант от областта на кардиологията или
от друга област на медицинската наука;
5.2.12. участие и представяне на трудни
клинични случаи за обсъждане пред останалите членове на клиниката/отделението или
пред специалист-кардиолог от самостоятелната
клиника/отделението по кардиология;
5.2.13. стриктно спазване на нормативно
установените права на пациента;
5.2.14. контрол върху дейността на останалия
медицински и немедицински персонал в изпълнение на назначените от лекаря манипулации
и лечение.
5.3. Професионални дейности, осъществявани
от специалистите по здравни грижи:
5.3.1. стандартни базови дейности в областта
на здравните грижи;
5.3.2. работа с основните медикаменти, използвани в кардиологията;

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

5.3.3. специализирани дейности за медицински сестри – извършване на ЕКГ, спешни
манипулации, работа с дефибрилатор, помощни
действия при реанимация.
6. Организация на дейността
6.1. Организацията на дейността се подчинява на изискванията на общия правилник за
устройството, дейността и вътрешния ред на
болничното заведение.
6.2. В основата на организацията на дейността
е необходимо да залегнат и правила, осигуряващи максимална ефективност и безопасност
за пациентите, базирани на ръководствата/
алгоритмите на Европейското/Американското
кардиологично дружество, утвърдени от Дружеството на кардиолозите в България.
6.3. С оглед на потенциалните възможности за възникване на усложнения трябва да
се осигурят непрекъснати 24-часови връзки с
останалите звена на клиниката/отделението
по вътрешни болести и специално с отделението за интензивно лечение на вътрешните
болести, както и с болничните структури или
структури извън болницата по образна диагностика, самостоятелна клиника/отделение по
кардиология, притежаваща звено за инвазивно
(интервенционално) лечение, сърдечна и/или
съдова хирургия, с цел осъществяване на максимално ефективно и непрекъснато лечение
на пациентите. При липса на такива звена в
болницата последната задължително осигурява
предварително достъпа на пациентите си до
такива звена на други лечебни заведения чрез
договор, който поддържа актуален. Договорът
трябва да осигурява достъп на пациентите до
такива специализирани звена (например препоръчително в рамките най-много на 120 минути
за пациенти с остър коронарен синдром със
СТ елевация).
7. Критерии за качество на извършената
дейност
7.1. Статистически показатели за лечебната
дейност, свързани с броя на приетите пациенти,
продължителността на лечението, използвае
мостта на леглата, смъртността и др.
7.2. Възникване на усложнения поради
неспазване правилата на добрата медицинска
практика, определена в ръководствата/алгорит
мите за работа.
7.3. Процент на рехоспитализации.
7.4. Спазване на ръководствата/алгоритмите
за работа, приети от съответната кардиологична клиника и препоръчани от Дружеството на
кардиолозите в България.
7.5. Оценка от пациенти чрез анкетни карти,
честота на писмени оплаквания към НЗОК и
МЗ, отзвук в медии.
Глава 2. Изисквания към леглата за интензивно лечение
1. Задължителни ключови елементи – леглата за интензивно лечение са разположени на
територията на самостоятелната структура по
кардиология или на територията на структура
за интензивно лечение на вътрешните болести,
като са приложими изискванията на медицин-
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ския стандарт по анестезиология и интензивно
лечение, както и съответно на медицинския
стандарт в областта на вътрешните болести.
Глава 3. Изисквания за осъществяване на
дейността по неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания
1. Общи положения
1.1. Осигурява се изпълнението на всички
неинвазивни диагностични методи в кардиологията при пациенти със сърдечно-съдови
заболявания:
1.1.1. 24-часово холтер мониториране на
артериално налягане;
1.1.2. 24-часово ЕКГ холтер мониториране
на сърдечния ритъм и проводимост;
1.1.3. ехокардиография във всичките є технически аспекти;
1.1.4. стрес-тест с натоварване чрез велоергометър или бягаща пътека;
1.1.5. електрокардиография.
2. Структура
2.1. Изисквания:
2.1.1. отделни зали/кабинети;
2.1.2. разположен на достъпно място за
всички останали структури от клиниката;
2.1.3. с възможност за комуникация с всички
останали звена на болничното заведение.
2.2. Провеждането на ехокардиографски изследвания и стрес-тест натоварвания изискват
кабинети за тяхното извършване с директна
дневна светлина, с възможности за комуникация помежду им, както и с другите сегменти от
отделението – площта на тези зали не трябва
да е по-малка от 20 кв. м за всяка от тях.
2.3. В отделни кабинети се локализират
дейностите, свързани с холтер мониториране
на сърдечния ритъм и артериалното налягане,
извършване на електрокардиография; всеки
кабинет трябва да има площ не по-малка от
8 кв. м и да има директно дневно осветление.
2.4. Отделните кабинети са свързани с коридор с възможности за сядане на пациентите;
коридорът е достатъчно широк, за да осигурява
маневриране на легла с тежко болни пациенти;
има електрически контакти, които да бъдат
използвани в ситуации на необходимост от
провеждане на реанимационни мероприятия
(клинична смърт).
2.5. Други структурни единици: санитарен
възел за пациенти, санитарен възел за персонала, място за медикаменти, лекарски кабинети,
архив, склад.
3. Изисквания за оборудване
3.1. Велоергометър и/или „бягаща пътека“
(тредмил) с възможности за компютърна обработка на резултатите.
3.2. 24-часов ЕКГ холтер мониторираща
система – 1 комплект.
3.3. 24-часов холтер мониторираща система
за артериално налягане – 1 комплект.
3.4. Ехокардиографски апарати – 1 брой,
пулсов, продължителна и цветна Доплер ехокардиография, с възможности за трансезофагеално ехокардиографско изследване и със
софтуерен пакет за количествени измервания;
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не се допуска използването на апарат, който
е бил надстрояван/обновяван преди повече от
7 години.
3.5. Медицински кушетки с подвижни елементи.
3.6. Стойки за инфузомати; перфузори, инфузомати.
3.7. Консумативи за извършване на трансезофагеално ехокардиографско изследване.
4. Персонал
4.1. Лекари:
4.1.1. началник на звено – лекар със специалност по кардиология, притежаващ свидетелство за експертно ниво по ехокардиография и
със стаж най-малко 5 години в структура по
неинвазивна диагностика;
4.1.2. лекари в звеното – поне един лекар,
който е с придобита специалност по кардиология; ако лекарите извършват ехокардиографски
изследвания – да имат свидетелство съответно
за експертно ниво по ехокардиография;
4.1.3. броят на лекарите се определя според
възможностите на лечебното заведение;
4.1.4. броят ехокардиографски изследвания,
извършени от един лекар за една година, не
следва да бъде по-малък от 500 за поддържане
на компетентност като самостоятелен изследовател;
4.1.5. лекарите в отделението задължително
владеят повече от една неинвазивна методика
за осигуряване на взаимна заменяемост при
отсъствия.
4.2. Специалисти по здравни грижи – задължително поне 1 специалист по здравни грижи
за едно изследване – ехокардиография или
стрес-тестове с велоергометрия/бягаща пътека.
5. Професионални дейности
5.1. Общи положения – професионалните
дейности по неинвазивна диагностика изискват
непрекъснато поддържане на квалификацията
от работещите в структурата.
5.2. Провеждане на стрес-тестове чрез велоергометрия или тредмил.
5.3. Провеждане на стрес-тестове с фармакологични агенти и ехокардиография.
5.4. Разчитане на 24-часови холтерови записи
на сърдечния ритъм и проводимост.
5.5. Разчитане на 24-часови холтерови записи
на артериалното налягане.
5.6. Разчитане на ЕКГ.
5.7. Провеждане на едно- и двуразмерни
ехокардиографски изследвания с пулсов, продължителен, цветен тъканен и конвенционален
доплер, извършване на тъканно-доплерово
изследване.
6. Организация на дейността
6.1. Продължителност на ехокардиографски
изследвания 25 – 30 минути за стандартни
изследвания, до 45 минути за по-сложни изследвания.
6.2. Използване на стандартни алгоритми
за работа.
6.3. Използване на утвърден задължителен
протокол за разчитане на ехокардиографските
изследвания с три части: измервания – съдържа
размерите на стените и кухините и измерва-
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нията, базирани върху доплерово изследване;
описателна част – анатомия на клапите, обща
и регионална функция на лявата и дясната
камера; заключение – прецизно и разбираемо,
дава отговор на запитването на насочващия
лекар; при нужда може да се добави и кратък
клиничен коментар.
6.4. Окончателното разчитане трябва да се
извърши в рамките на 24 часа и да бъде издадено
(подписано) от сертифициран ехокардиографист.
6.5. Архивиране на изследванията.
6.6. Своевременно разчитане на изследванията с велоергометър/бягаща пътека – до 2
часа след приключване на изследването, както
и на 24-часовите холтерови записи на ЕКГ и
артериално налягане – до 24 часа след приключване на изследването.
7. Контрол на качеството
7.1. Въвеждане на система за управление на
качеството чрез системно събиране, проследяване и анализиране на параметрите, които
отразяват качеството и резултатите от извършените диагностични процедури, като степен
на съвпадение на диагнозата с други методи
(например инвазивните методи от т.нар. златен
стандарт или образни рентгенови методи/КАТ
или ядрено-магнитен резонанс).
7.2. Въвеждане на нови методи за неинвазивна диагностика.
7.3. Участие в български и чуждестранни
научни форуми със собствени разработки и
резултати.“
Министър: А.-М. Борисова
6979

Наредба за изменение и допълнение на Н��
аредба № 6 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Лъчелечение“ (ДВ,
бр. 14 от 2010 г.)
§ 1. В приложението към член единствен,
ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел II т. 4 се изменя така:
„4. Инфраструктура на клиника (отделение)
по ЛЛ:
4.1. Лъчелечение се провежда чрез изградена
специфична национална инфраструктура, която
изисква функциониране на клиники (отделения)
по ЛЛ от второ и трето ниво на компетентност.
4.2. Клиниките (отделенията) по ЛЛ от
второ и трето ниво на компетентност трябва
да бъдат организирани в лечебни заведения,
които да предлагат мултидисциплинарен подход
към диагностиката, стадирането и лечението
на злокачествените новообразувания.
4.3. Клиниката (отделението) по ЛЛ от трето
ниво на компетентност трябва да извършва
пълен обем лъчелечебна дейност чрез:
4.3.1. съвременна апаратура за високотехнологично ЛЛ: мегаволтни ���������������������
уредби ��������������
за ЛЛ, генериращи лъчения с различно качество;
4.3.2. възможности за фигуриране на лъчевите
снопове и модулиране на дозата;
4.3.3. компютризирани системи за локализиране и планиране на лъчелечението;
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4.3.4. приспособления за позициониране и
имобилизация на пациента;
4.3.5. подходящо дозиметрично и лъчезащитно оборудване.
4.4. Дейността на клиниката (отделението)
по ЛЛ от трето ниво на компетентност се
осъществява чрез следния минимален обем
апаратура:
4.4.1�������������������������������������
. уредба за лъчелечение с високоенергийно фотонно лъчение и ускорени електрони;
4.4.2. симулатор и/или КТ виртуален симулатор и компютризирани системи за планиране
на лъчелечението;
4.4.3. закрити и/или открити радиоактивни
източници за брахитерапия;
4.4.4. възможности за посленатоварване на
радиоактивните източници и/или оборудване
(вкл. специализирани помещения) за лечение с
открити радиоактивни източници (метаболитна
брахитерапия);
4.4.�������������������������������������
5. допълнителна
����������������������������������
(��������������������
незадължителна) апаратура:
4.4.5.1. уредба за ниско и/или средноенергийно рентгеново лъчение;
4.4������������������������������������
.5.2. уредба и приспособления за високоспециализирано лъчелечение за целите
на костномозъчната трансплантация и други
кондициониращи режими.
4.5. Клиниката по ЛЛ от трето ниво на
компетентност трябва да бъде осигурена със
специализирани технически, научни и административни средства и апаратура, за да
осъществява освен лечебна и образователна и
научна дейност.
4.6. Клиники (отделения) по ЛЛ от второ
ниво на компетентност:
4.6.1. Клиниките (отделенията) по ЛЛ от
второ ниво на компетентност биват три вида:
4.6.1.1. клиника (отделение) по ЛЛ от второ
A ниво на компетентност:
4.6.1.2. клиника (отделение) по ЛЛ от второ
Б ниво на компетентност;
4.6.1.3. отделения по ЛЛ от второ С ниво
на компетентност.
4.6.2. Клиниките (отделенията) по ЛЛ от
второ ниво на компетентност се разполагат
равномерно на територията на Република
България, използвайки структурата на лечебни
заведения за болнична помощ и комплексните
онкологични центрове.
4.7. Клиниката(отделението) по ЛЛ от второ
А ниво на компетентност трябва да извършват
определен обем лъчелечебна дейност чрез:
4.7.1. високоенергийни лъчетерапевтични
уредби;
4.7.2. възможности за фигуриране на лъчевите снопове;
4.7.3. приспособления за позициониране и
имобилизация на пациента;
4.7.4. подходящо дозиметрично и лъчезащитно оборудване.
4.8. Дейността на клиниката (отделението)
по ЛЛ от второ ниво А на компетентност се
осъществява чрез следния минимален обем
апаратура:
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4.8.1. уредба за ниско и/или средноенергийно
рентгеново лъчение;
4.8.2. уредба за лъчелечение с високоенергийно фотонно лъчение с възможност за
конформно формиране.
4.8.3. Допълнителна
����������������������������������
(��������������������
незадължителна) апаратура:
4.8.3.1. компютризирани системи за локализиране и планиране на лъчелечението;
4.8.3.2. възможност за модулиране на дозата.
4.9. Клиниките (отделенията) по ЛЛ от второ
В ниво на компетентност следва да отговарят
на изискванията по т. 4.7, т. 4.8.1 и 4.8.2.
4.10. Отделенията по ЛЛ от второ С ниво
на компетентност обслужват населението на
съответната област с конвенционално ЛЛ и
основно провеждат палиативно ЛЛ.
4.10.1. Отделенията по ЛЛ второ С ниво на
компетентност могат да провеждат и лечение
на кожните карциноми с киловолтна апаратура.
4.10.2. Отделенията по ЛЛ второ С ниво
на компетентност могат да бъдат оборудвани
с конвенционална ортоволтна и мегаволтна
апаратура.
4.10.3. При промяна в оборудването и
подготовката на кадрите отделенията по ЛЛ
второ С ниво на компетентност могат да се
трансформират в звена от второ А и Б ниво
на компетентност.
4.11. Оборудването на всички звена за ЛЛ
трябва да е съобразено с възможни прекъсвания на облъчването при повреда, сервиз и
провеждане на осигуряване и контрол на качеството на ЛЛ.
4.12. Определянето на броя на апаратите
и техния вид трябва да осигури максимална
ефективност и достатъчно време за всеки пациент, да позволи точно и прецизно планиране,
фиксиране на пациента и облъчване.
4.13. Лъчелечебната апаратура трябва да
бъде постоянно в готовност за работа, за да
се избегнат прекъсвания и да се осигури непрекъснато и надеждно качество на лечението
с минимален лист на чакащи болни.
4.14. Всяка клиника (отделение) по ЛЛ трябва
да има програма за технологична модернизация, която да планира периодична подмяна и
осъвременяване на оборудването.
4.15. Архитектурни и териториални връзки в
лечебните заведения, провеждащи ЛЛ:
4.15.1. Всяко звено за перкутанно ЛЛ трябва
да притежава следните помещения:
4.15.2. Приемно-консултативен кабинет;
4.15.3. Кабинет по анатомотопографско
планиране на ЛЛ и контрол на ЛЛ;
4.15.4. Специални процедурни помещения
за всяка лъчетерапевтичната апаратура с команден пункт;
4.15.5. Чакалня за пациенти, очакващи лъчетерапевтичните сеанси;
4.15.6. Стационар;
4.15.7. Помещение за дозиметрично планиране на ЛЛ;
4.15.8. Манипулационна;
4.15.9. Кабинети за лекари, физици и инженер.
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4.16. Лъчелечебният стационар, в който
се прилага брахитерапия (лечебен метод за
въвеждане на открити и закрити източници в
организма на пациента), трябва да разполага
допълнително със следните помещения, отговарящи на изискванията на Наредбата за основните норми за радиационна защита (ДВ, бр.
73 от 2004 г.), приета с ПМС № 190 от 2004 г.:
4.16.1. Активна стая (стаи) за хоспитализиране със санитарен възел.
4.16.2. Помещение за аплициране на радиофармацевтиците, респ. за аплициране на
закрити радиоактивни източници за лечение.
4.16.3. Хранилище за радиоактивни отпадъци.
4.16.4. Хранилище за радионуклиди.
4.16.5. Помещение за разпределяне на храната, отделна мивка и шкаф за съдовете.
4.17. Други изисквания:
4.17.1. За клиниките и отделенията по ЛЛ
от второ ниво на компетентност – рентгенов
апарат за скопия и графия, КАТ и/или МРТ на
територията на населеното място.
4.17.2. За клиники и отделения от трето
ниво на компетентност – рентгенов апарат за
скопия и графия, КАТ и/или МРТ и/или ПЕТ/
КТ на територията на населеното място.
4.17.3. Лаборатория II – III клас за работа с
открити радионуклиди и хранилище за открити
радионуклидни отпадъци.
4.17.4. При липса на специален компютърен
томограф (КТ) за планиране на ЛЛ в клиниките
(отделенията) второ ниво на компетентност
трябва да се осигури достъп до използване на
КТ за целите на планирането.
4.17.5. Лечебното заведение, в което се помещава клиниката (отделението) по ЛЛ, трябва да
разполага с клинична лаборатория и отделение
по образна диагностика, ако самата клиника
(отделение) по ЛЛ не разполага с апаратура
за получаване на образи.
4.18. Минимален обем дейност:
4.18.1. за клиника/отделение от второ А и
Б ниво на компетентност – минимум 400 преминали пациенти годишно;
4.18.2. за клиника/отделение от второ С ниво
на компетентност – минимум 300 преминали
пациенти годишно;
4.18.3. за клиника/отделение от трето ниво
на компетентност – минимум 600 преминали
пациенти годишно.“
2. В раздел II т. 5 се изменя така:
„5. Персонал. Образование и поддържане
на професионалната квалификация.
За клиники и отделения от трето ниво на
компетентност – минимален брой лекари със
специалност по ЛЛ – трима, от които един
с призната специалност по онкология; специалисти по медицинска радиологична физика – двама; инженер – един, минимален брой
лекари – шест.
За клиники и отделения от второ ниво на
компетентност (А и Б) – минимален брой лекари – със специалност по ЛЛ – един, специалисти по медицинска радиологична физика – един,
минимален брой лекари – трима.
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За отделения от второ С ниво на компетентност – минимален брой лекари – със специалност по ЛЛ – един, специалисти по медицинска
радиологична физика – един, минимален брой
лекари – двама.
5.1. Провеждането на лъчелечението се
извършва от екипи, съставени от различни по
образование специалисти – лекари лъчетерапевти, физици, лъчетерапевтични лаборанти,
медицински сестри и др. медицински и немедицински специалисти.
5.2. Броят на персонала трябва да е достатъчен, така че за всеки негов член да се
осигури спазване на годишната граница на
дозата съгласно Наредбата за основните норми
за радиационна защита.
5.3. Дейностите, отговорностите и организационните връзки на всеки член от персонала в
цялостния процес на ЛЛ трябва ясно да бъдат
определени в длъжностните характеристики.
5.4. Всички лица, изработващи, пренасящи
и прилагащи клиничните и техническите данни
за ЛЛ, документират своята отговорност чрез
подпис в създадените документи (история на
заболяването, епикриза, лъчелечебен план,
картон за проведеното ЛЛ, дневник за in vivo
измервания, табели за изписване на лекарства
и др.). Допълнителна информация може да се
съхранява и на електронен носител.
5.5. За прилагане на йонизиращи лъчения в
лечебния процес се изисква документ за право
способност за работа в сферата на йонизиращи
лъчения за всеки член на персонала.
5.6. Лекари-лъчетерапевти са лица, които
имат придобита специалност по ЛЛ.
5.6.1. Лекарите-лъчетерапевти осъществяват
следните функции:
5.6.1.1. консултиране на пациента, определяне
целта на лъчелечението и записване в листа
на чакащи;
5.6.1.2. назначаване на допълнителни изследвания в извънболничната помощ, които
подпомагат вземането на решението по т. 5.6.1.1;
5.6.1.3. назначаване на ЛЛ;
5.6.1.4. планиране на ЛЛ;
5.6.1.5. провеждане на ЛЛ;
5.6.1.6. преценка на необходимостта и провеждане на лъче-химиолечение със сенсибилизиращи тумора към радиацията дози на
медикаментите;
5.6.1.7. контролиране на ЛЛ, респ. лъчехимиолечението и клиничното проследяване
на пациента;
5.6.1.8. въвеждане на нови методи за повишаване ефективността на лъчелечението като
водещ метод с прилагане на периодично навлизащите в практиката и разрешени за употреба
лекарствени продукти.
5.6.2. Лица, които не притежават специалност по т. 5.6.1, могат да извършват отделни
лъчелечебни дейности под наблюдението и
отговорността на лекар – специалист по ЛЛ.
5.6.3. Лъчетерапевтът, поемащ писмено отговорност за цялостния процес на ЛЛ, трябва
да има специалност по ЛЛ.
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5.6.4. Радикалното лъчелечение трябва да
бъде контролирано и/или клинично ръководено
от лекар със специалност ЛЛ.
5.6.5. Броят на лъчетерапевтите в клиника
(отделение) по ЛЛ се определя в зависимост
от нивото на компетентност, отговорност,
квалификация и технологичното є оборудване.
Той трябва да съответства на броя на случаите,
преминаващи през звеното. За допълнителното
извършване на учебната и научната дейност този
брой трябва допълнително да бъде увеличен.
5.6.6. Лекарите, които провеждат едновременно лъче-химиолечение, трябва да притежават
втора специалност по онкология.
5.7. Медицински радиологични физици
(МРФ) са специалисти с висше образование,
които участват пряко в лъчелечебния процес
и разделят отговорността с лекарите в специфична част от него.
5.7.1. Медицинските радиологични физици
писмено поемат отговорността за:
5.7.1.1. Физико-техническите параметри на
терапевтичните и помощните уредби и средства.
5.7.1.2. Правилното функциониране на системата за планиране на лъчелечението и изготвяне
на лъчетерапевтичния дозиметричен план.
5.7.1.3. Количествения контрол на аплицираната доза.
5.7.1.4. Осигуряването на индивидуалните
защитни приспособления за пациента.
5.7.1.5. Дозиметричното калибриране и
периодичните дозиметрични проверки на терапевтичните уредби и помощните уредби и
средства.
5.7.1.6. Калибрирането и метрологичния
контрол на средствата за измерване.
5.7.2. За МРФ могат да бъдат назначавани
физици, притежаващи бакалавърска степен
по физика и/или магистратура по медицинска
физика.
5.7.3. След приключване на 5-годишно обучение (работа) в клиника/отделения по ЛЛ лицата
по т. 5.7.2 трябва да придобият специалност
„Медицинска радиологична физика“.
5.8. В зависимост от вида на апаратурното
оборудване и натовареността на лъчелечебното звено с пациенти може да бъде обособена
лаборатория по клинична дозиметрия.
5.8.1. Лабораторията по клинична дозиметрия
в клиника (отделение) по ЛЛ трябва да бъде
ръководена от медицински физик-експерт (със
специалност медицинска физика).
5.9. Рентгенови лъчетерапевтични лаборанти
са специалисти, преминали през специално
обучение, преди да поемат отговорност за самостоятелно извършване на лъчелечебна дейност.
5.10. Функционирането на клиника (отделение) по ЛЛ се обуславя от необходимостта
да бъде осигурен допълнителен персонал,
включващ медицински сестри, секретарки и
персонал за технологичното поддържане на
всички дейности.

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

5.11. Специалистите по ЛЛ (лекари, физици,
инженери, рентгенови лаборанти и сестри) трябва периодично да преминават през програми
за продължително медицинско и немедицинско
обучение.“
Министър: А.-М. Борисова
6984

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г.,
бр. 3 от 2008 г.; доп., бр. 5, 30, 45, 92 и 97 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2010 г.)
§ 1. В приложение № 10 към чл. 6, т. 29 и
чл. 8, т. 30 „Класификатор на режимите и други
направления и процедури (клетка № 37)“ в „2.
Кодове във второ подразделение“, в „Национални“ след код 015 се създава нов ред с нов
код 016 със следното описание:
„016 При допускане за свободно обращение на продукти от сектор „Захар“ в случаите
на тарифни квоти с поредни номера 09.4317,
09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
7061

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА
СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 854
от 5 август 2010 г.

за изменение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера
при промяна на доставчика на фиксирана
телефонна услуга и/или при промяна на адреса
в рамките на един географски национален
код за направление (приети с Решение № 2193
от 2008 г., ДВ, бр. 96 от 2008 г.; изм. и доп.
с Решение № 374 от 2010 г., бр. 26 от 2010 г.)
На основание чл. 35, ал. 4 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране
на съобщенията реши:
§ 1. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Решението се приема на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател: В. Божков
6880
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С Т Р. 1 5 3

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1298
от 16 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 107 от 17.08.2003 г., изм.
с Решение № 420 от 4.11.2004 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 12.10.2010 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
пакет от 5000 бр. поименни акции, общинска
собственост, представляващи 3,57 % от капитала
на „БКС Лозенец“ – АД.
2. Начална тръжна цена на пакета – 5300 лв.
3. Определя стъпка на наддаване в размер
500 лв.
4. Депозитът за участие в размер 500 лв. се
внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация № BG 49 SOMB 9130
33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, София, ул. Врабча
6, в срок до 16 ч. на 8.10.2010 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на СОАП № BG
83 SOMB 91303226474652, BIC – SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, в деня на подписване
на договора за продажба.
6. Утвърж дава т ръж ната док у ментаци я и
проект на договор за продажба, неразделна част
от нея.
7. Определя цена на тръжната документация
в размер 360 лв. с включен ДДС – в размер 20
%, платима в брой в сградата на Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, стая 4, в срок до 16 ч. на 7.10.2010 г.
8. Условие за закупуването на тръжната документация е представянето на следните документи:
8.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност;
нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват
документация от името на друго физическо лице;
8.2. по отношение на юридическите лица:
документ за самоличност на представляващия
дружеството или на упълномощеното от него лице;
оригинал или нотариално заверено копие на
документ за актуално правно състояние на юридическото лице с дата на издаване не по-рано от
три месеца от датата на закупуване на тръжната
документация;
нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документация, не
може да се установи от документ за регистрация;

документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен
и заверен от заклет преводач.
9. При получаване на тръжната документация
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация по чл. 11, ал. 1 и 2 НЗИПЛЗИУП по ЗПСК и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна. В случаите на
упълномощаване пълномощникът подписва дек
ларация за неразгласяване на информация лично
от свое име, а от името на упълномощителя се
представя нотариално заверена декларация за
неразгласяване на информация.
10. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 16 часа на 11.10.2010 г. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен
плик в деловодството на СОАП – стая № 2.
6708

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1304
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 № 304 от 10.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.11.2010 г. в 14 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПБ
(ученическа почивна база), Бургас, кв. Сарафово, общински нежилищен имот, стопанисван
„Галатея – 2002“ – ЕАД, с право на собственост
върху УПИ.
2. Начална цена – 1 900 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за у частие – 190 000 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 12.11.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 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, след
закупуване на документация.
6709

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

С Т Р.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Училищно настоятелство към
28 ОДЗ „Ян Бибиян“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
настоятелството на 4.10.2010 г. в 11 ч. в София,
район „Младост“, ж.к. Младост 2, сградата на 28
ОДЗ „Ян Бибиян“, София, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за заличаване на
сдружението; 2. разни.
6588
40. – Управителният съвет на сдружение
„Компанията“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 5.Х.2010 г. в 10 ч. в сградата на театър „Българска армия“, София, ул. Г. С. Раковски 98, при
следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
сдружението; 2. освобождаване на управителния
съвет; 3. избор на нов управителен съвет и на
председател на управителния съвет; 4. промяна
на устава на сдружението; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред от 11 ч.
6439
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ) на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на членовете си на 05.10.2010 г. в 15 ч.
на адреса на сдружението в София, п. код 1330,
район „Красно село“, ул. Мечка 35, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2009 г.; 2. избор на
нов управителен съвет и председател на УС; 3.
промени в устава на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
6526
50. – Управителният съвет на Националния
съюз на юрисконсултите, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 23.10.2010 г. в 8,30 ч.
в салона на Дома на правника, София, ул. Пиротска 7, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2009 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет за 2009 г.; 3. приемане на доклад
на контролната комисия; 4. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет; 5.
приемане на изменения и допълнения на устава
на съюза; 6. избор на председател и членове на
управителния съвет и контролната комисия; 7.
избор на почетни членове на съюза. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 9,30 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
6659
10. – Управителният съвет на сдружение „Да
прегърнем дете“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с разпоредбата на чл. 23, ал. 5
от устава свиква общо събрание на 16.10.2010 г.
в 13 ч. в София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 257, вх. В,
ап. 65, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението за
периода от 21.03.2007 г. до 21.03.2010 г. и приемане
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на отчета на управителния съвет; 2. финансов отчет
за 2007 – 2010 г.; 3. освобождаване от длъжност
председателя и членовете на управителния съвет и
освобождаването им от отговорност; 4. приемане
на промени в устава на сдружението; 5. избор
за срок 5 години на управител на сдружението;
6. разни. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
Регистрацията ще започне в 12 ч. и ще приключи
в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали и предлаганите решения,
свързани с дневния ред, са на разположение в
седалището на сдружението.
6712
30. – Координационният съвет на Демократичния синдикат на съобщенията (ДСС), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква VІІ Национална
конференция на 26 и 27.10.2010 г. в 10 ч. в офиса
на Асоциацията на демократичните синдикати,
София, бул. Мария-Луиза 21, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. отчетни доклади на ИС и КК за
дейността на ДСС за периода на мандата; обсъждане и приемане на докладите; 2. преглед на
действащия устав на ДСС – приемане при необходимост на промени в съответствие със ЗЮЛНЦ;
3. избор на ръководни и контролни органи на
ДСС; 4. актуализация на програмната декларация
и приемане на решения; 5. разни. Регистрацията
на делегатите е от 9 ч. на 26.10.2010 г.
6713
9. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб Перперикон“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 27.10.2010 г. в 18 ч. в София, ул. Дойран 18,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
през 2009 г.; 2. приемане на финансовия отчет
за 2009 г.; 3. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
6660
15. – Управителният съвет на Националната
асоциация на председателите на общински съвети в Република България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.11.2010 г. в
14,30 ч. в заседателната зала на общинската администрация в Стара Загора при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на УС на НАПОС за
2009 г.; 2. отчет за работата на КС на НАПОС за
2009 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет
на НАПОС за 2009 г.; 4. приемане на бюджета
на НАПОС за 2011 г.; 5. приемане работен план
на НАПОС за 2011 г.; 6. създаване на клон на
НАПОС – Република България; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6585
3. – Управителният съвет на сдружение „Българска астрологична асоциация“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 21.11.2010 г. в 11 ч. в офиса
на БАА в София, бул. Мария-Луиза 38, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БАА
през текущата година; 2. финансов отчет за изминалата 2009 г.; 3. предложения от УС на БАА
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за учебната програма за периода 2009/2010 г.; 4.
обсъждане на текущи въпроси; 5. предложения
от членовете на асоциацията по различни теми,
свързани с дейността на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото
място при същия дневен ред.
6488
28. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска тренировъчна централа“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.12.2010 г.
в 18 ч. в София, бул. Хр. Смирненски 78, при
следния дневен ред: 1. промяна в устава на сдружението; 2. обсъждане на финансовите отчети
и отчетите на УС и на КС за дейността им през
2009 г.; 3. утвърждаване на бюджета на сдружението за 2010 г.; 4. приемане на нови членове; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6920
20. – Управителният съвет на Алианс Франсез – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на алианса на
7.10.2010 г. в 17 ч. в Бургас, ул. Царица Йоанна
18, при следния дневен ред: 1. отчет; 2. избиране
на нов управителен съвет; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6392
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротаракт клуб – Варна“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.10.2010 г. в 19 ч. във Варна, Младежки дом
„Орбита“, зала № 17, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на досегашните членове на управителния съвет и избор на нов управителен съвет;
2. вземане на решение за промяна на адреса на
управление на сдружението; 3. гласуване на нови
средства за постигане целите на сдружението; 4.
във връзка с решения по т. 1, 2 и 3 от дневния
ред гласуване на нов устав на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 20 ч. при същия
дневен ред и ще се счита за законно независимо
от броя на членовете, които са се явили.
6765
11. – Управителният съвет на „Национален клуб на привържениците на ПФК „Спартак“ – АД, Варна – Соколи“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.10.2010 г. в 18 ч. в помещението на фенклуба,
ул. Константин Величков 21, със следния дневен ред: 1. изменение в устава; 2. обсъждане на
участието на „Соколи“ в ръководството на ФК
„Спартак“; 3. разни. Всички членове ще бъдат
поканени индивидуално и информирани за евентуални промени.
6813
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Таекуон-до Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12.10.2010 г. в 10 ч. в
Актовата зала на Хуманитарната гимназия, Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2009 г.; 2. насоки за дейността през
2011 г.; 3. разни. Поканват се всички членове на
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клуба да присъстват на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
6766
11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ротаракт клуб – Велико Търново“
на основание чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 6.10.2010 г. в 18 ч. във Велико Търново, ул.
Христо Ботев 86, стая 201, при следния дневен
ред: 1. приемане на нов устав на сдружението;
2. освобождаване на действащия представляващ
и на действащия управителен съвет; 3. избиране
на нов управителен съвет и на нов управляващ
сдружението; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред и
условия. Уведомяването на членовете на сдружението за мястото на провеждане на събранието
и за дневния ред се извършва съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ.
6716
27. – Управителният съвет на сдружение
„Войскови университетски спортен клуб „Васил
Левски“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.11.2010 г. в
15 ч. в Дома на културата на НВУ „Васил Левски“,
Велико Търново, бул. България 76, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
сдружението; 2. избор на членове на управителния
съвет на сдружението; 3. избор на председател на
управителния съвет на сдружението; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2011 г.; 5. приемане
на нови членове на клуба; 6. организационни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание.
6767
203. – Съветът на директорите на „ЗММ
Враца“ – АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите
на дружеството на 8.10.2010 г. в 10 ч. в сградата
на дружеството във Враца, ул. Илинден 12, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС
одобрява отчета за дейността на дружеството през
2009 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет за 2009 г.; проект за решение – ОС одобрява
годишния счетоводен отчет за 2009 г. и доклада
на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2009 г.; 4. избор на експертсчетоводител за финансовата 2010 г.; проект за
решение – ОС назначава предложения за експертсчетоводител; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 22.10.2010 г. на същото място, по същото време и при същия дневен ред. Писмените
материали са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
6234
88. – Съветът на директорите на „Девня Автотранс“ – АД, Девня, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите
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на 7.10.2010 г. в 10 ч. в Девня, Промишлена зона,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
СД за дейността на дружеството през 2007 г.,
2008 г. и 2009 г.; 2. приемане доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на
ГФО за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.; 3. одобряване на
ГФО на дружеството за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;
4. освобождаване от отговорност членовете на СД
за дейността им през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.; 5.
избор на регистриран одитор на дружеството за
2010 г.; 6. разпределяне на финансовия резултат на
дружеството за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.; 7. изменение на устава на дружеството; 8. освобождаване
от длъжност членовете на СД Йорданка Тодорова
Желязкова и Николай Стойчев Каракашев и
избиране за членове на СД Деница Димитрова
Панайотова и Миглена Неделчева Желязкова;
9. преизбиране на члена на СД Драган Атанасов
Драганов; 10. определяне на възнаграждението на
членовете на СД. Регистрацията на участниците
започва на 7.10.2010 г. в 8,30 ч. Акционерите ФЛ
се легитимират с представянето на лична карта и
временно удостоверение за притежаваните акции.
Акционерите ЮЛ се легитимират с представяне
на удостоверение за актуална регистрация, лична
карта и временно удостоверение за притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите се
легитимират с лична карта и изрично писмено
пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.ХІ.2010 г.
в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
6487
6. – Управителният съвет на ФК „Вихър“,
гр. Завет, област Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.10.2010 г. в 18 ч. в заседателната зала на
общинската администрация на гр. Завет при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба за 2009 г.; проект за решение – ОС приема направения отчет; 2. отчет за работата на
управителния и контролния съвет на клуба;
проект за решение – ОС приема направените
отчети от управителния и контролния съвет;
3. избор на нови ръководни органи на клуба;
проект за решение – ОС избира предложените
нови ръководни органи на клуба; 4. промени в
устава на клуба; проект за решение – ОС приема
предложените промени; 5. разни. Поканват се
всички членове на ФК „Вихър“, гр. Завет, област
Разград, да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред на събранието ще
са на разположение на членовете в седалището
на дружеството в гр. Завет, ул. Лудогорие 19. Регистрацията на членовете ще започне в 17,30 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6866
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европа – 2005“, Карнобат, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 12.10.2010 г. в 17 ч.
в седалището на сдружението в Карнобат, ул.
Христо Ботев 14, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението за 2009 г.;
проекторешение – ОС приема отчета на УС за
дейността на сдружението за 2009 г.; 2. отчет
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на КС за дейността на сдружението за 2009 г.;
проекторешение – ОС приема отчета на КС за
дейността на сдружението за 2009 г.; 3. приемане
бюджета на сдружението за 2010 г.; проекторешение – ОС приема бюджета на сдружението за
2010 г.; 4. приемане решение председателят да
представлява сдружението; проекторешение – ОС
приема решение председателят да представлява
сдружението; 5. приемане промени в устава и
наименованието на сдружението; проекторешение – ОС приема предложените промени в устава
и наименованието на сдружението; 6. приемане
на нови членове и отпадане на стари членове в
сдружението; проекторешение – ОС приема решение за приемане на нови членове и отпадане
на стари членове в сдружението; 7. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете в седалището на сдружението всеки
присъствен ден от 9 до 18 ч. Регистрацията на
членовете за събранието ще се извършва от 15
до 16,30 ч. в сградата на сдружението в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
6867
130. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Струма“ – гр. Кочериново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на 30.09.2010 г. в 10 ч.
на адреса на управление на сдружението – гр.
Кочериново, пл. Трети март, при следния дневен ред: 1. приемане на актуализиран съобразно
новоприетите чл. 19б – 19е ЗУО устав на сдружение с нестопанска цел „Струма“; 2. избор на
изпълнителни органи на сдружението съгласно
приетия устав; 3. одобряване и приемане на целева
програма за непосредствено предстоящата дейност на сдружението в областта на регионалното
управление на отпадъците. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
на общото събрание на адреса на управление на
сдружението – гр. Кочериново, пл. Трети март,
от 16.08.2010 г. всеки работен ден от 9 до 17 ч.
6952
32. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство „Юнска фантазия“ при ЦДГ № 2
„Юнско въстание“, Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани всички членове на училищното
настоятелство да присъстват на общо събрание
на 12.10.2010 г. в 17 ч. във физкултурния салон на
ЦДГ № 2 „Юнско въстание“ при следния дневен
ред: 1. избор на ръководство на събранието; 2.
промяна в устава на училищното настоятелство;
3. промени в състава на управителния съвет на
училищното настоятелство; 4. освобождаване на
членове на училищното настоятелство и приемане
на нови членове; 5. разни.
6432
5. – Председателят на „Европейски моден
съвет“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.10.2010 г. в 17,30 ч.,
Конферентна зала, Хотел Новотел – Букурещ,
бул. Калея Викторей 37, Румъния, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на
Европейски моден съвет съобразно влезлия в сила
Договор от Лисабон за изменение на Договора за
ЕС и на Договора за създаване на ЕО; 2. прие-
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мане на план по теми до 2020 г. за реализация
на дейности по програма Fashion Europe на Европейски моден съвет в съответствие със стратегия „Европа 2020“ на Европейската комисия;
3. други: приемане на обща стратегия и европейски стандарт за провеждане на Fashion Week
за депозиране и узаконяване чрез Директива от
Европейския парламент, приемане на обединен
вариант от програмите на европейските страни
в правила за провеждане на Общоевропейски
конкурс „Изгряваща мода“ съобразно програма
„Fashion Europe“. Поканват се всички членове или
техни пълномощници да присъстват. Поканата в
превод на английски език с работни материали
да бъде изпратена по електронната поща на страните – членки на Европейски моден съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6820
28. – Управителният съвет на Клуб „Дого Аржентино България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на клуба
на 9.10.2010 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. Свобода 28,
ресторант „Руски клуб“, при следния дневен ред:
1. отчет за изминалата 2009 г.; 2. приемане на
нови членове, изключване на членове на клуба;
3. приемане на промени в развъден правилник;
4. разни.
6435
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище
Пловдив – Южната врата на България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.Х.2010 г. в 11 ч. в заседателната зала на
Нов пътнически терминал при Летище Пловдив
на адрес област Пловдив, община „Родопи“, с.
Крумово, Летище Пловдив 4009, при дневен ред:
приемане на община Пловдив и община Чепеларе
за членове на СНЦ „Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6868
2. – Управителният съвет на Центъра за
анализи, прогнози и стратегии, Провадия, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 11.10.2010 г. в 18 ч. в гр. Провадия, ул. Св. св. Кирил и Методий 24, ет. 2, офис
4 (седалище на сдружение „Център за анализи,
прогнози и стратегии“), при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на сдружението; 2.
приемане на членове на сдружението; 3. приемане на решение за промяна в членския състав
на управителния съвет на сдружението и избор
на нов председател на УС; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на
всички членове в седалището на сдружението.
6589
9. – Съветът на директорите на „Газ-ойл“ – АД,
Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо
събрание на дружеството на 29.10.2010 г. в 10 ч.
в седалището на дружеството в Разград, бул.
Априлско въстание 23, при следния дневен ред:
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1. приемане на промени в устава на дружеството;
проект за решение – ОС приема предложените
промени в устава на дружеството; 2. промени в
състава на СД на „Газ-ойл“ – АД, и „Социалинвест“ – ЕАД, Разград; проект за решение – ОС
приема предложенията за промени в СД на двете
дружества; 3. приемане на ГФО, ОПР, доклада
на експерт-счетоводител, баланса на дружеството и на фонд „Социалинвест“ – ЕАД, Разград,
за 2006, 2007, 2008 и 2009 г. и освобождаване от
отговорност на членовете на СД за същия период; проект за решение – ОС приема ГФО, ОПР,
доклада на експерт-счетоводител, баланса на
дружеството и на „Социалинвест“ – ЕАД, Разград,
и освобождава членовете на СД от отговорност
за периода 2006, 2007, 2008 и 2009 г. Поканват се
всички акционери да вземат участие лично или
чрез редовно упълномощени от тях представители.
Материалите по дневния ред на събранието са
на разположение на акционерите в седалището
на дружеството, Разград, бул. Априлско въстание
23. Регистрацията на акционерите ще започне в
9 ч. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се
проведе на 19.11.2010 г. в 10 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
6717
2. – Управителният съвет на КСТ „Спартак“ – РДВР, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани своите членове на редовно отчетно-изборно общо събрание на 28.10.2010 г. в 16 ч. в
Русе, бул. Скобелев 49, в киносалона на ОД на
МВР – Русе, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността и финансов отчет на клуба през периода 2009 – 30.09.2010 г.; 2. приемане на изменения
в устава на клуба; 3. освобождаване на досега
действащия УС и председателя на клуба и избор
на нови; 4. разни.
6483
11. – Управителният съвет на „СК Кану-каяк
Локомотив“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение от 5.08.2010 г. свиква общо събрание
на 29.10.2010 г. в 17 ч. в сградата на Спортното училище при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на управителния съвет за периода
2008 – 2010 г.; 2. финансово-счетоводен отчет за
периода 2008 – 2010 г.; 3. приемане на бюджета
за 2011 г.; 4. промяна на устава в съответствие
с изискванията на ЗЮЛНЦ; 5. разглеждане на
офертата на Нелия Цветкова Демирева за закупуване на 50 % от дяла на „Гребна база „Кану-каяк
Русе“ – ООД, Русе; определяне на представителя
на клуба, неговите пълномощия и мандат. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6768
28. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Индустриална стопанска
асоциация (ИСА)“, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.10.2010 г. в
16,30 ч. в Сливен, ул. Великокняжевска 22, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
2009 г.; 2. приемане на нов устав на ИСА; 3. избор на управителен съвет. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6869
28. – Управителният съвет на СЛР „Папия“ – гр. Царево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
15.10.2010 г. в 18 ч. в киносалона на читалище
„Георги Кондолов“, гр. Царево, област Бургас,
при следния дневен ред: 1. прием на нови членове на СЛР „Папия“ – Царево; 2. избор на нов
управителен съвет и председател на управителния съвет; 3. избор на нов контролен съвет; 4.
промени в устава на СЛР „Папия“; 5. членство
на СЛР „Папия“ в национална браншова организация; 6. разни.
6942
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб „Раив“ – Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 11.10.2010 г. в 10 ч. в Шумен, ул. Цар Петър 6,
ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението, подали молби
за членство; проекторешение: разглежда постъпилите молби и приема нови членове; 2. вземане на решение за освобождаване на настоящия
управителен съвет поради изтичане на мандата,
освобождаването от отговорност и избор на нов
управителен съвет; проекторешение: освобождава
настоящия управителен съвет поради изтичане на
мандата; освобождава членовете на управителния
съвет от отговорност; избира нов управителен
съвет; 3. вземане на решение за прекратяване
на членството на членове на сдружението, подали молби за това; проекторешение: прекратява
членството на членовете на сдружението, подали
молби; 4. вземане на решение за промяна на
осъществяваната дейност от частна в обществена полза; проекторешение: променя дейността
на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб
„Раив“ от частна в обществена полза; 5. промяна
в устава във връзка с горните решения; 6. разни.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение на членовете всеки
работен ден от 9 до 17 ч. на адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6870
18. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Инициативи за
регионално развитие „Гражданско общество“, с.
Вълнари, община Никола Козлево, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 1.10.2010 г. в 17 ч. в сградата на седалището
на сдружението – с. Вълнари, община Никола
Козлево, област Шумен, ул. Гроздан Узунов 52,
при следния дневен ред: 1. обсъждане предложение
за прекратяване на дейността на сдружението;
2. избор на ликвидатор и определяне на срок за
извършване на ликвидацията на имуществото на
сдружението; 3. други организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6943
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2. – Управителният съвет на сдружение за
осъществяване на общественополезна дейност
„Клуб по конен спорт Лилия“ – с. Опанец, област
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от
устава на сдружението и по инициатива на УС
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 8.10.1010 г. в 10 ч. в с. Опанец, област
Плевен, ул. Ал. Стамболийски 132, при следния
дневен ред: избор на нов управителен съвет поради
изтичане на мандата на досегашния УС. Регистрацията на членовете или техните пълномощници
за участие в работата на събранието започва в
9 ч. Материалите по дневния ред на събранието
са на разположение на членовете на сдружението
в седалището на същото – с. Опанец, община
Плевен, област Плевен, ул. Ал. Стамболийски
132, всеки работен ден от 9 ч. на 12 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6719
16. – „Инвестор.БГ“ – АД, София, на основание чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане
на 79 964 варанта с емисионна стойност 4 лв. и
с обща емисионна стойност 319 856 лв. Всеки
варант от емисията дава право на притежателя
си да запише една акция от предстоящо увеличение на капитала на „Инвестор.БГ“ – АД, което ще бъде извършено при наличие на описаните в потвърден от КФН с Решение № 521-Е от
11 август 2010 г. проспект за публично предлагане на варанти с емитент „Инвестор.БГ“ – АД.
Притежателите на варанти ще могат да упражнят
правото си срещу заплащане на емисионна стойност на новите акции в размер 12,40 лв. за една
акция. Варантите могат да се упражнят в срок
5 години. За начало на срока по предходното
изречение се счита датата, на която емисията
варанти е регистрирана в „Централен депозитар“ – АД. Емисията варанти се издава въз основа на взети решения от съвета на директорите
на „Инвестор.БГ“ – АД, на 14.04.2010 г. Акционерите на „Инвестор.БГ“ – АД, имат право да
запишат варанти от тази емисия, съразмерни на
участието си в капитала на дружеството. За да
се осигури правото на акционерите по предходното изречение, се издават права. В полза на
всеки акционер се издава 1 право. Правата се
издават в полза на акционерите, придобили акции
най-късно 7 дни след по-късната дата между
датата на обнародване на съобщението за предлагането в „Държавен вестник“ и публикуването
му във в. „Пари“. На следващия работен ден ЦД
открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1 право; 15 права дават
възможност за записване на един варант по емисионна стойност 4 лв. Всяко лице, което не е
акционер и желае да запише варанти от eмисията, може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния
аукцион. Всяко лице може да запише най-малко
един варант и най-много такъв брой, равен на
броя на издадените в негова полза или придобити впоследствие права, разделен на 15. Началната дата, от която започва да тече срокът за
прехвърлянето на правата, е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от
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датата, определена като начало на публичното
предлагане. Крайният срок за прехвърляне на
правата е 14 дни след началната дата за прехвърляне на права. В случай че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за
задълженията и договорите за крайна дата за
прехвърляне на правата се счита първият следващ
работен ден. Прехвърлянето на правата се извършва на „Българска фондова борса – София“ – АД. На 5-ия работен ден след изтичане
на срока за прехвърляне на правата дружеството
предлага чрез упълномощения инвестиционен
посредник на регулиран пазар за продажба при
условията на явен аукцион неупражнените права
в срока за прехвърляне на правата. Следователно акционерите, притежатели на права, както и
лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат варанти до изтичането на срока за прехвърляне на правата.
Лицата, закупили права на явния аукцион, могат
да запишат варанти до изтичане на срока за
записване на варанти. Началната дата за записване на варантите съвпада с датата, от която
започва прехвърлянето на правата – първият
работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от датата, определена като начало на
публичното предлагане. Крайният срок за записване на варанти от притежателите на права е 30
дни след началната дата за прехвърляне на права и записване на варанти. В случай че крайният срок за записване на варанти изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на
варантите се счита първият следващ работен ден.
Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на неофициалния
пазар на „БФБ – София“ – АД. Лицата, желаещи
да продадат притежавани от тях права, следва
да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят
права, следва да подадат поръчка за покупка до
инвестиционния посредник – член на „БФБ – София“ – АД. За придобиване на права по други
способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на ЦД. На
5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Инвестор.БГ“ – АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „Кей Би
Си Секюритис – Н.В – клон България“ предлага
за продажба при условията на явен аукцион тези
права, срещу които не са записани варанти, до
изтичане на срока за прехвърляне на правата.
„Инвестор.БГ“ – А Д, ще разпредели сумата,
получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно меж ду техните притежатели. Сумите,
получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита в ЦД, и не
могат да се ползват до вписване на емисията
варанти в ЦД. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за
тяхното прехвърляне, така и при аукциона се
извършва със съдействието на ЦД при условията и по реда на неговия правилник. В началото
на всеки работен ден по време на подписката ЦД
публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.
Ред и условия за записване на варанти: Записва-
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нето на варанти се извършва, като за целта
притежателите на права подават заявки по образец до ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон
България“ директно или чрез инвестиционните
посредници, членове на ЦД, при които се водят
клиентските сметки за притежаваните от тях
права. Инвестиционните посредници, получили
заявки за записване на варанти, са длъжни незабавно да уведомят ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България“ за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в
правилника на ЦД. Инвеститорите, получили
права по техни лични сметки в ЦД, следва да
заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Кей Би
Си Секюритис – Н.В – клон България“ или при
друг инвестиционен посредник. Записването на
варантите се счита действително само ако е
направено от лице, в полза на което са издадени
права или което е придобило права в срока за
прехвърляне на права или по време на явния
аукцион до максималния възможен брой варанти съгласно посоченото по-горе съотношение
между права и варанти и ако е внесена цялата
емисионна стойност на записваните варанти, в
срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност се
считат записани съответният брой варанти, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.
Внасянето на емисионната стойност на записаните варанти се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG50PRCB92301033892521;
BIC: PRCBBGSF, открита на името на „Инвестор.
БГ“ – АД, в ТБ „ПроКредит Банк“ – АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена найкъсно до изтичане на последния ден от подписката (посочената крайна дата за записване на
варанти). Притежателите на права подават заявки за записване на варанти на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Кей Би
Си Секюритис – Н.В – клон България“, София,
район „Триадица“, бул. Гоце Делчев 22, вх. 2,
ет. 2, тел. (+359 2) 858 33 11, лице за контакти:
Таня Василева. Заявката за записване трябва да
съдържа трите имена и уникалния клиентски
номер на инвеститора и на неговия пълномощник
при инвестиционния посредник, а ако такива
номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес на инвеститора
и на неговия представител или пълномощник, а
ако инвеститорът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни, включително
личен/осигурителен номер за физическо лице и
номер на вписване или друг аналогичен номер
на юри д и ческо л и це; ем и т ен та „И н вес т ор.
БГ“ – АД; брой на правата, които се упражняват;
брой на записваните варанти, за които се отнася
заявката, дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката,
или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право да изготвя и изисква
попълването на определени от него форми на
заявки както с посоченото, така и с определено
от него допълнително съдържание. В заявката
се посочва банкова сметка на инвеститора, по
която да бъдат връщани внесени суми в случаи-
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те на прекратена и/или неуспешно приключила
подписка. Юридическите лица подават заявката
чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице. Към писмената заявка се
прилага удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителите – юридически лица. Чуждестранните юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи; документ за самоличност на физическите
лица – законни представители на юридическото
лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност; копия от регистрация по БУЛСТАТ и
данъчна регистрация, заверени от законния
представител (респ. пълномощника на юридическото лице); нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа
за своя архив пълномощното, както и заверено
копие от представения документ за самоличност.
Физическите лица подават заявките лично, като
се легитимират чрез документ за самоличност,
копие от който се прилага към заявката, или
чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Съгласно изискването на
чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията
към дейността на инвестиционните посредници
при подаване на заявка за записване на варанти
лицето следва да представи доказателства пред
инвестиционния посредник, че е заплатило емисионната стойност на записваните варанти. Ако
всички 79 964 варанта бъдат записани и платени
преди крайния срок на подписката, „Инвестор.
БГ“ – АД, обявява прекратяването є, уведомява
КФН в срок 3 работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на емисията
в ЦД, КФН и БФБ. Ако до крайния срок на
подписката не бъдат записани всички предложени варанти, но са записани и платени най-малко
80 % от предлаганите варанти, подписката се
счита за успешна и емисията се регистрира в
ЦД, КФН и БФБ. В случай че до крайния срок
на подписката не бъдат записани най-малко 80 %
от предлаганите варанти, подписката се счита за
неуспешно приключила. В този случай, както и
в случай че емисията не бъде регистрирана в
ЦД, „Инвестор.БГ“ – АД, уведомява КФН за
резултата от подписката до изтичането на 7 дни
след крайния є срок. В деня на уведомлението
по предходното изречение „Инвестор.БГ“ – АД,
уведомява банката за резултата от подписката и
публикува във в. „Пари“ покана към лицата,
записали варанти, и обявява по местата на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата,
записали варанти, в срок до 1 месец от съобще-
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нието заедно с начислените от банката лихви,
ако са налице такива. Условията и редът за връщане на сумите се съдържат в поканата към
записалите варанти лица. Към датата на обнародване на съобщението проспектът за публично
предлагане на варанти на „Инвестор.БГ“ – АД,
е публикуван и инвеститорите могат да получат
безплатно копие на следните адреси: в офиса на
„Инвестор.БГ“ – АД, София, бул. Александър
Стамболийски 205, ет. 8, интернет страница: www.
ibg.bg; тел: +359 2 81 29 814, +359 897 87 76 40;
лице за контакти: Мариян Йорданов: m.yordanov@
investor.bg, от 10 до 16 ч. всеки работен ден, и в
офиса на „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон
България“, София, район „Триадица“, бул. Гоце
Делчев 22, вх. 2, ет. 2, тел. (+359 2) 858 33 11,
лице за контакти: Таня Василева: vasileva@
kbcsecurities.bg, от 10 до 16 ч. всеки работен ден.
Проспектът и допълнителна публична информация за „Инвестор.БГ“ – АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на КФН (www.
fsc.bg), както и от „БФБ – София“ АД.
6922
Йордан Здравков Йорданов – ликвидатор на
фондация „Витоша днес“, в ликвидация по ф.д.
№ 2185/2005, на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си на адрес София, ул.
Слънце 2, в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
6814
М а р и н а Т е о д о р о в а Д а с к а л о в а – л и к
ви д ат о р н а сд ру жен ие с не с т оп а нс к а ц е л
„Е.С.Ю.България – Европейски консултантски
съюз на одиторите, данъчните и икономическите консултанти“ – София, в ликвидация по ф. д.
№ 744/2008, на основание чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал.
4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
6923
Павлин Андреев Павлов – ликвидатор на СНЦ
„Клуб по конен спорт Августа Траяна“ – Стара
Загора, в ликвидация по ф. д. № 1107/2005, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267
ТЗ кани кредиторите да предявят вземанията си
в двумесечен срок от обнародването на поканата
до кредиторите в „Държавен вестник“.
6960
Явор Евгениев Пандов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Приют“, Варна, в ликвидация по ф.д. № 75/2008,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
6821
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