ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 91

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 19 ноември 2010 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 311 за назначаване на Георги Димитров Колев за председател на
Върховния административен съд на
Република България

Министерство на финансите
 Изменения на Конвенцията за създаване на Агенция за многостранно
гарантиране на инвестициите
14
2

Конституционен съд
 Решение № 12 от 11 ноември 2010 г.
по конституционно дело № 15 от
2010 г.

2

Министерски съвет
 Постановление № 265 от 11 ноември 2010 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за
отпечатване, съхраняване, полагане,
анулиране, бракуване, унищожаване
и отчитане на визови стикери и на
бланки за поставяне на визи, приета
с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2003 г.
12
 Постановление № 266 от 12 ноември
2010 г. за изменение на Правилника за
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, приет с Постановление № 203 на Министерския
съвет от 1992 г.
14
 Решение № 804 от 11 ноември 2010 г. за
признаване на представителност на
национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 14

Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма
 Споразумение за икономическо сът
рудничество между правителството
на Република България и правителството на Арабска република Египет 16
Министерство на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Вътрешни болести“
18
Министерство на земеделието
и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и
сменяема прикачна техника
75
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 23 от 2005 г. за разследване на произшествия в морските
пространства и вътрешните водни
пътища
76
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по
море и по вътрешни водни пътища
76

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 311
На основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Георги Димитров Колев за
председател на Върховния административен
съд на Република България.
Издаден в София на 17 ноември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
9272

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12
от 11 ноември 2010 г.

по конституционно дело № 15 от 2010 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, и членове: Емилия
Друмева, Владислав Славов, Димитър Ток у шев, Благовест Пу нев, Пламен К иров,
Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка
Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева,
Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито
заседание на 11 ноември 2010 г. конституционно
дело № 15 от 2010 г., докладвано от съдията
Ванюшка Ангушева.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
4 от Конституцията на Република България
(Конституцията).
Делото е образувано на 02.8.2010 г. под № 15
по искане на президента на Република България
(чл. 150, ал. 1 от Конституцията). Президентът
сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които
България е страна, и противоречие с правото
на Европейския съюз на § 3е от Кодекса на
труда (§ 20, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда – ЗИДКТ – ДВ,
бр. 58 от 2010 г.) и § 8а от Закона за държавния
служител (§ 21, т. 5 ЗИДКТ).
На 2.08.2010 г. под № 16/2010 г. е образувано
дело по искане на петдесет и един народни
представители от 41-ото Народно събрание на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 във връзка
с чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Народните представители искат от Конституционния

съд да обяви за противоконституционни и
несъответстващи на международни договори
чл. 176, ал. 3 от Кодекса на труда – КТ (§ 8
ЗИДКТ – ДВ, бр. 58 от 2010 г.); чл. 224, ал. 1
КТ (§ 11 ЗИДКТ); § 3е в преходните разпоредби
на КТ (§ 20, т. 2 ЗИДКТ); чл. 59, ал. 5 от Закона за държавния служител – ЗДС (§ 21, т. 3
ЗИДКТ); чл. 61, ал. 2 ЗДС (§ 21, т. 4 ЗИДКТ);
§ 8а в преходните и заключителните разпоредби
на ЗДС (§ 21, т. 5 ЗИДКТ).
При разглеждане на к.д. № 15/2010 г. и к.д.
№ 16/2010 г. Конституционният съд констатира
идентичност в една част на исканията на президента и народните представители, а именно
оспорените §3е КТ и §8а ЗДС, а останалата част
на исканията на народните представители са
по правна уредба, пряко свързана с идентичния предмет по делото, и се отнася също до
промени в КТ и ЗДС. Сходство в исканията по
двете дела има и по отношение съобразяване
на атакуваните норми с международни правни
източници. Поради това Конституционният
съд с определение от 21.09.2010 г. допуска за
разглеждане по същество двете искания – на
президента и на народните представители,
като присъедини к.д. № 16/2010 г. към к.д.
№ 15/2010 г. за съвместно разглеждане и решаване по същество.
Президентът твърди в искането, че § 3 КТ
и § 8а ЗДС, с които се определя, че неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен
отпуск от предходни календарни години може
да се ползва само до 31 декември 2011г., са
противоконституционни, тъй като противоречат
на чл. 57, ал. 1 от Конституцията, предвиждаща
че „основните права на гражданите са неотменими“. Освен това твърди, че атакуваните
правни норми противоречат на чл. 57, ал. 2
от Конституцията, забраняващ злоупотреба с
права, в случая – от работодатели и органи
по назначаването. Президентът счита, че има
противоречие и с чл. 6, тъй като новата правна уредба с процесните норми не се отнася за
държавните служители в армията, полицията,
Държавната агенция „Национална сигурност“ и
по този начин се накърнява конституционният
принцип за равенство на гражданите пред закона. Посочва и противоречие с чл. 4 от Конституцията – принципа на правовата държава,
който изисква правна сигурност и предвидимост,
както и с принципа на социалната държава по
абз. 5 от Преамбюла на Конституцията.
Народните представители обръщат внимание
на това, че правото на отпуск е основно конституционно право и затова на основание на
чл. 57, ал. 1 от Конституцията е неотменимо.
Посочват, че не е налице обстоятелство по
чл. 57, ал. 3 от Конституцията за ограничаване
на правото. Те считат, че с § 3е от преходните
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разпоредби на Кодекса на труда и § 8а от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за държавния служител се отнема придобито
право и че „по същество това е санкция, наказание за работника или служителя, без да е
виновен“. Оспорват въвеждането на давностен
срок за ползването на платения годишен отпуск
(чл. 176, ал. 3, чл. 224, ал. 1 КТ, чл. 59, ал. 5
и чл. 61, ал. 2 ЗДС).
Президентът твърди, че са налице преки
противоречия с чл. 24 и чл. 2, ал. 1 и чл. 7 от
Всеобщата декларация за правата на човека,
предвиждащи предоставяне на всеки човек
право на периодичен платен годишен отпуск
и забрана за дискриминация в упражняването
на правата; с чл. 7, буква „d“ и чл. 2, т. 2 от
Международния пакт за икономически, социални и културни права, задължаващи осигуряване
право на периодичен отпуск за всяко лице и
задължение за осигуряване на правата по Пакта,
в това число и правото на отпуск; с чл. 2 и 6
от Конвенция № 52/1936 г. на МОТ относно
платените годишни отпуски и гарантиране на
това право чрез реално ползване или обезщетение при прекратяване на трудовите правоотношения; с чл. 2, т. 3 и чл. F, т. 1 и чл. G, т. 1
на Европейската социална харта (ревизирана),
предвиждащи задължения за осигуряване на
платен годишен отпуск, освобождаване от
това задължение на държавите само в случай
на война или друга обществена опасност и
допускане на ограничаване на правата само
за защита правата и свободите на другите, за
защита на обществен интерес, националната
сигурност, общественото здраве и морал.
Президентът посочва противоречие на атакуваните правни норми с актове на правото на
Европейския съюз относно трудовите отношения и по-конкретно чл. 31, т. 2 от Хартата за
основните права на Европейския съюз, изискваща предоставяне на всеки работник право на
платен годишен отпуск, и чл. 7 от Директива
2003/88/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно аспекти на организацията на
работното време, който задължава държавите – членки на Европейския съюз, да гарантират на всеки работник или служител правото
на платен годишен отпуск или заместващо го
финансово обезпечение при прекратяване на
трудовото правоотношение.
Народните представители намират несъответствие на процесните норми с Всеобщата
декларация за правата на човека; с чл. 7 от
Международния пакт за икономически, социални и културни права; с чл. 2, 3 и 6 от Конвенция № 52 на МОТ; чл. 2, §3 от Европейската
социална харта (ревизирана); противоречие с
Хартата на основните права на Европейския
съюз; с Договора за функциониране на Европейския съюз във връзка с Директива 2003/88/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
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Конституционният съд с определението от
21.09.2010 г. конституира като заинтересувани
страни Народното събрание, Министерския
съвет, министъра на труда и социалната политика, Върховния касационен съд, Върховния
административен съд, омбудсмана на Република
България, Конфедерацията на независимите
синдикати в България, Конфедерацията на труда
„Подкрепа“, Синдиката на служителите в МВР,
Синдиката на служителите в Министерството на
отбраната, Българската търговско-промишлена
палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Икономическия и социален
съвет и Съюза на юристите в България.
От постъпилите по делото становища Министерският съвет, министърът на труда и социалната
политика и Българската търговско-промишлена
палата изцяло не подкрепят исканията и посочват като аргументи Решение № 18/1997 по к.д.
№ 12 от 1997 г., според което по изключение
може да се приеме материален закон с обратно
действие и че новата уредба на реда за ползване
на платения годишен отпуск има дисциплинираща роля за носителите на това право, затова
законовото решение е мотивирано в полза на
висш обществен интерес – закрила на здравето
и за безопасността при работа на работниците
и служителите в съответствие с чл. 48, ал. 5 и
чл. 52, ал. 3 от Конституцията. Считат, че е предоставен достатъчно разумен срок за ползване на
натрупаните отпуски от предходни календарни
години. Направен е преглед на досегашното
законодателство. Твърди се, че работниците и
служителите не са изпълнили конституционното
си задължение относно ползването на платен
годишен отпуск през календарната година, за
която се отнася, и така са го спестявали с цел
„капитализиране“ на средства при евентуално
прекратяване на правоотношенията им. Спират
се подробно на размера на платения годишен
отпуск по Закона за МВР (ЗМВР) и по Закона
за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ).
С възприетия нов ред, според посочените становища, ползването на платен годишен отпуск
е изцяло гарантирано. Според Министерския
съвет отмяната на 3-годишния давностен срок
в сила до 1 януари 1993 г. „не е свързана и не
произтича от международни ангажименти на
държавата ни по силата на международни договори или изисквания на правото на ЕС, а е
резултат от едно по-либерално, демократично
и свободно законово разрешение на ползването
на платения годишен отпуск“.
В становището на министъра на труда и
социалната политика се споделя становището
на президента, че правната сигурност и предвидимост са елемент на правовата държава, но
възможности за промени в законодателството
не са изключени, ако обществените отношения

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

налагат това. В същото становище се признава,
че досегашният ред за ползване на платен годишен отпуск не е бил спазван както от работодателите, така и от работниците и служителите,
което „наложи да се въведе нов ред за ползване
на платените годишни отпуски“. В становището
на Българската търговско-промишлена палата
се приема, че „нормите, които регламентират
давностни срокове (вкл. и чл. 176, ал. 3 КТ и
чл. 59, ал. 5 от Закона за държавния служител), имат процесуален характер, тъй като те
имат пряко отношение към правото на иск“
и „институтът на давностния срок не е нов в
трудовото право. Той е съществувал, съществува
и сега (вж. чл. 358 КТ)“.
Върховният касационен съд е приел становище на пленума си от 20.10.2010 г., в което
намира за противоконституционни разпоредбите на § 3е от преходните разпоредби на
Кодекса на труда (§ 20, т. 2 ЗИДКТ) и § 8а
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния служител (§ 21, т. 5
ЗИДКТ), както поради противоречие с конституционни норми, така и поради несъответствие
с актове на международното право. Върховният
касационен съд изразява становище за конституционосъобразност и липса на противоречие с
актове на международното право по отношение
на чл. 176, ал. 3 КТ (§ 8); чл. 224, ал. 1 КТ
(§ 11), чл. 59, ал. 5 ЗДС и чл. 61, ал. 2 ЗДС
(§ 21, т. 4), с които разпоредби се изменят
материалноправни норми занапред.
Изцяло в становищата си подкрепят исканията на президента и на народните представители
Конфедерацията на независимите синдикати в
България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Федерацията на независимите синдикати
от отбраната „Българска армия“ (ФНСО „БА“)
и Националният синдикат „Отбрана“ (НС
„Отбрана“).
На 11.11.2010 г. преди заседанието на Конституционния съд беше получено становище
на Съюза на юристите в България, в което
се подкрепят исканията на президента и на
народните представители за обявяване за противоконституционни на § 3е от Кодекса на
труда и § 8а от Закона за държавния служител.
По другите процесни разпоредби не е взето
отношение.
За да се произнесе по исканията на президента и народните представители, Конституционният съд се основа на долупосочените
аргументи:
1. Президентът и народните представители
считат, че §3е от Кодекса на труда е противоконституционен, тъй като противоречи на
посочените в исканията конституционни норми.
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Параграф 3е от преходните разпоредби
на КТ гласи: „Неизползваният до 1 януари
2010 г. платен годишен отпуск за предходни
календарни години може да се ползва само
до 31 декември 2011 г.“
За да се вземе становище по въпроса за
конституционосъобразността на атакуваната
норма, следва да се има предвид правната
характеристика на правото на отпуск.
Правото на отпуск е основно конституционно
право на работниците и служителите, уредено
в чл. 48, ал. 5 от Конституцията: „Работниците и служителите имат право …на почивка и
отпуск при условия и по ред, определени със
закон.“ Правото на отпуск е пряко свързано
с основното конституционно право на труд
(чл. 48, ал. 1 от Конституцията) тогава, когато правото на труд се реализира чрез трудово
или служебно правоотношение. В скалата на
социалните права правото на труд и правото
на отпуск са основоположни за определяне на
качеството на живот и развитие на индивида.
Затова в исторически и съвременен аспект за
международното право и националните правни
системи тези права са в центъра на социалния
интерес. Така е и в България, проследявайки
развитието на трудовото законодателство.
Отпускът е време, през което работникът
или служителят е освободен от задължението
да предоставя работна сила на работодателя,
респ. на административния орган. Сред различните видове отпуск най-съществено място
заема платеният годишен отпуск, който има
предназначение да предостави възможност
на работника или служителя да възстанови
работната си сила. Платеният годишен отпуск
е елемент от съдържанието на трудовото/
служебното правоотношение. За работника
или служителя платеният годишен отпуск
е субективно право, а за другата страна на
правоотношението – задължение да освободи
работника или служителя от предоставяне на
работна сила и право на преценка на времето,
в което ще се ползва отпускът. Поради правната природа на платения годишен отпуск на
субективно право превръщането му чрез правни
норми в задължение може да се допусне само
в определени случаи по изключение. Правото
на платен годишен отпуск възниква от момента на постъпване на работа по трудово или
служебно правоотношение, докато правото на
ползване на платен годишен отпуск по правило
е предпоставено от изискване за трудов стаж.
Осигуряването на право на платен годишен
отпуск на работника или служителя означава
предвиждането му в Конституцията и съответните закони, определяне на размера му, в някои
случаи определяне на минималната законова
норма на този размер и определяне на реда за
ползване. Исканията на президента и на народните представители се отнасят до правния
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режим на ползване на платен годишен отпуск.
И двете искания се основават на разбирането,
че не се ли предвиди конституционосъобразен
правен режим на ползване на платен годишен
отпуск, записаното право се лишава от основната
правна гаранция за осигуряването му.
В някои становища (на Министерския съвет,
министъра на труда и социалната политика
и др.) се твърди, че е осигурено правото на
отпуск, тъй като законодателството предвижда
диференцирани размери на отпуск според спецификата на изпълняваната работа. Въпросът за
размерите на платения годишен отпуск е извън
предмета на делото и Конституционният съд
само маркира, че определянето на размера на
платения годишен отпуск не е достатъчно за
осигуряването му. Действително българското
трудово законодателство предвижда основен,
удължен и допълнителен платен годишен отпуск
(чл. 155 и 156 КТ), а също и правни способи
за установяване на по-големи размери от минималната законова норма.
С изменение на чл. 176, ал. 4 КТ – ДВ,
бр. 100 от 1992 г., от 1 януари 1993 г. беше
отменен тригодишният давностен срок, поради
което с влизането в сила на изменението платеният годишен отпуск можеше да се ползва
за целия период от 1 януари 1993 г., а също
и непогасеният по давност платен годишен
отпуск преди тази дата. Член 176, ал. 4 КТ
предвиждаше, че неизползваният размер на
платения годишен отпуск може да се използва
от работника или служителя до прекратяването
на трудовото правоотношение с този работодател. В същото време в Кодекса на труда се
предвиждаха правни средства за своевременно
ползване на платения годишен отпуск (чл. 172,
чл. 176, ал. 3, чл. 173, ал. 4 КТ). Неточното
прилагане на закона е причината за т.нар.
„натрупване“ на платен годишен отпуск, а не
липсата на адекватна правна уредба.
Параграф 3е от преходните разпоредби на
КТ има за цел да уреди ползването на заварен
неползван платен годишен отпуск, като дава
време до 31 декември 2011 г. той да бъде ползван. Правото на този платен годишен отпуск
е възникнало при друг правен режим, т.е. § 3е
от преходните разпоредби на КТ засяга придобити вече права. Това означава, че в редица
конкретни случаи, когато е невъзможно да се
ползва платен годишен отпуск от предходни
календарни години, правото на ползване ще се
отнеме – както правото на реално ползване на
платен годишен отпуск докато трае правоотношението, така и заместващото го обезщетение
по чл. 224 КТ. Работникът или служителят ще
бъде лишен от придобито право, благоприятните
последици ще останат в друга правна сфера,
облагоприятствайки друг правен субект.
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С § 3е от преходните разпоредби на КТ се
прави нова правна преценка на последиците от
едно възникнало право при различна правна
уредба. Нарушава се общ принцип – забраната
за обратно действие на законите, което в случая
води до отмяна на права (Решение № 8 по к.д.
№ 4 от 1999 г.), особено когато за заварените
случаи ще последват неблагоприятни последици.
И в двете искания се твърди, че е налице
противоречие на § 3е от преходните разпоредби
на КТ с чл. 57, ал. 1 от Конституцията. В него е
определено, че „основните права на гражданите
са неотменими“. Параграф 3е от преходните
разпоредби на КТ не отменя правото на отпуск,
той накърнява правото на ползване на платен
годишен отпуск, придобит при уредба, която не
предвижда давност за погасяване на правото
на ползване. Затова е налице ограничаване на
правото на ползване на платен годишен отпуск,
който не е ползван до 1 януари 2010 г. По този
начин §3е от преходните разпоредби на КТ противоречи на чл. 48, ал. 5 от Конституцията във
връзка с чл. 16 и чл. 48, ал. 1 от Конституцията,
тъй като липсва един от елементите за осигурено право на отпуск. В този смисъл титулярят
на правото е ограничен във възможността да
упражнява свое право, което противоречи и на
чл. 57, ал. 1 от Конституцията.
Дори тогава, когато се приема, че материалният граждански закон по изключение може да
има обратна сила, това не следва да се приложи
за основните конституционни права, каквото е
правото на отпуск по чл. 48, ал. 5 от Конституцията. Не е налице и причина, при която на
основание чл. 57, ал. 3 от Конституцията може
да бъде временно ограничено упражняването
на отделни права на гражданите.
В становищата на Министерски съвет и на
министъра на труда и социалната политика се
твърди, че законът дава достатъчен срок за
ползване на неползван от предходни години платен годишен отпуск е най-малко без значение.
Достатъчно е, че е налице възможност, създадена от правното регулиране, в някои случаи
да се блокира правото на ползване на платен
годишен отпуск, за да се стигне фактически
до отмяна на основно конституционно право.
По отношение на противоконституционност
на § 3е от преходните разпоредби на КТ, поради противоречие с чл. 57, ал. 2, забраняващ
злоупотребата с права, Конституционният съд
счита, че наистина, както твърди президентът,
работодателите и органът по назначаването са
имали задължение да осигурят ползването на
платен годишен отпуск най-късно през следващата календарна година, а така също на основание
чл. 173, ал. 4 КТ са имали правото да задължат
работника/служителя да ползва отложен отпуск,
но не са изпълнили задължението си и не са
упражнили правото си. Конституционният съд
е на мнение, че това е нарушаване на закона.
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За злоупотреба с право може да се говори в
конкретни случаи, където трябва да се докаже
с каква цел не са упражнени права.
Когато възникнало основно право на гражданите не може да породи правни последици,
предвидени в правната уредба, действаща към
момента на възникване, а с обратно действие
на правна норма се предвидят неблагоприятни
за носителя на правото последици, се нарушава правната сигурност и предвидимост. Те са
задължителни елементи от съдържанието на
правовата държава, гарантиращи правата на
личността и свободното развитие на човека.
Параграф 3е от преходните разпоредби на КТ
е в противоречие с чл. 4 от Конституцията,
тъй като е в противоречие с принципи на
правовата държава.
Нарушен е и принципът на социалната държава (абз. 5 от Преамбюла на Конституцията),
тъй като работниците и служителите като страна по индивидуално трудово правоотношение
са в определена зависимост (подчиненост) на
работодателя и са по-слаба в икономическо
отношение страна по едно частноправно отношение. Точното прилагане на закона зависи
преди всичко от работодателя, който прилага
трудовото законодателство по отношение на
работниците и служителите. Организацията на
трудовия процес е в правомощията на работодателя и от него зависи спазването на реда за
ползване на отпуските и осигуряване чрез тях и
чрез почивките на режима на свободното време. Поради тези съображения е недопустимо с
изменения в законодателството да се въвеждат
неблагоприятни последици за работниците и
служителите като резултат от твърдението, че
обществените отношения са претърпели промяна. Трудовите права са същностни в групата
на социалните права.
Параграф 3е от преходните разпоредби на
КТ противоречи на принципите на социалната
държава, тъй като ограничава едно основно
социално право – правото на упражняване на
платения годишен отпуск, което право е тясно
свързано с правото на труд по чл. 48, ал. 1
от Конституцията и чл. 16 от Конституцията,
предвиждащ, че „трудът се гарантира и защитава от закона“.
2. Относно § 8а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
служител, който по текст и съдържание е
идентичен с § 3е от преходните разпоредби на
КТ, важат същите аргументи за противоконституционност, поради противоречие с чл. 48,
ал. 5, чл. 16, чл. 48, ал. 1, чл. 4 и абз. 5 от
Преамбюла на Конституцията.
Параграф 8а от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния служител
урежда ползването на платен годишен отпуск
за предходни календарни години по служебно
правоотношение. То е комплексно правоотноше-
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ние. От един юридически факт – индивидуален
административен акт – възникват задължително две правоотношения – административно и
трудово. Административното правоотношение
е водещо и определя специфичното проявление на трудовоправните институти, в т.ч. на
отпуските, от където произтичат разлики в
правната уредба.
По твърдението в искането на президента, че § 8а от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния служител
нарушава принципа на равенство на гражданите пред закона (чл. 6 от Конституцията) щом
правната уредба се отнася за част от трудещите
се – работниците и служителите и обикновените
държавни служители, но не и за други категории
държавни служители – в армията, полицията, в
Държавната агенция „Национална сигурност“,
Конституционният съд счита, че това е извън
предмета на делото, тъй като не е оспорена
правната уредба по Закона за Министерство
на вътрешните работи, Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
Закона за Държавната агенция „Национална
сигурност“. И по трите закона редът за ползване
на платен годишен отпуск се определя с различни правни актове (субсидиарно приложение
на ЗДС, правилници, заповеди).
3. Оспореният чл. 176, ал. 3 КТ (§ 8 ЗИДКТ)
гласи: „Правото на работника или служителя
на платен годишен отпуск се погасява след
изтичане на две години от края на годината,
за която се полага този отпуск. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията
и по реда на ал. 2, правото на работника или
служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на
годината, в която е отпаднала причината за
неизползването му.“
Давността е правен институт на цялото
право. Тя не е новост за българското трудово
законодателство и по-конкретно за правото
на ползване на платен годишен отпуск. Такава давност е предвидена в Кодекса на труда
от 1951 г. (отм.), а след това в чл. 176, ал. 4
в Кодекса на труда от 1986 г. и отменена от
1 януари 1993 г. (ДВ, бр. 100 от 1992 г.).
Погасителната давност има за цел да създаде
стабилност чрез представянето на възможност
да се упражнят права във времеви граници.
Погасителната давност е срок на бездействие
на носителя на едно право. Щом това право не е
упражнено в този срок, се погасява ползването.
Текстът на чл. 176, ал. 3 КТ, че се погасява
правото на отпуск, следва да се разбира, че се
погасява упражняването на правото на отпуск.
В противен случай следва да се търси основание
за възникване отново на правото на отпуск след
давностния срок, докато трае същото трудово
правоотношение.
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Предвиждането на давностен срок е въпрос
на правна политика на държавата, действа
стимулиращо за упражняването на права и не
противоречи на чл. 4, 16, чл. 48, ал. 1 и 5 от
Конституцията. Предвидената в чл. 176, ал. 3
КТ давност има действие занапред.
4. Предмет на оспорване е чл. 224, ал. 1 КТ
(§ 11 ЗИДКТ, в сила от 01.01.2012 г.), според
който „При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има
право на парично обезщетение за неизползвания
платен годишен отпуск за текущата календарна
година пропорционално на времето, което се
признава за трудов стаж, и за неизползвания
отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото
за който не е погасено по давност.“
Правото на обезщетение при прекратяване
на трудовото правоотношение замества реалното
ползване на платения годишен отпуск и съществува, доколкото работникът или служителят има
право на отпуск. Анализирайки чл. 224, ал. 1 КТ
обаче, се констатира ограничаване на правото
на обезщетение само за текущата календарна
година и отложения платен годишен отпуск
от работодателя (не повече от 10 раб. дни) и
поради ползване на отпуск за временна неработоспособност и отпуск за бременност, раждане
и осиновяване или отглеждане на малко дете.
Причините да не е ползван платен годишен
отпуск в границите на давностния срок могат
да бъдат различни – например други видове
отпуски (служебни, творчески, ученически),
както и други причини от различен характер. За
тези случаи все едно няма 2-годишен давностен
срок. Законодателят не е предоставил време, в
което работникът или служителят да действа
или бездейства по отношение упражняване на
правото. До 31 декември на съответната календарна година носителят на правото на платен
годишен отпуск може да го упражни, но от
1 януари на следващата календарна година това
право вече е погасено и не следва изплащане
на парично обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ.
Член 224, ал. 1 КТ противоречи на чл. 176, ал. 3
КТ, като вътрешното противоречие накърнява
точността в уредбата на трудовите отношения и
създава правна несигурност. Това противоречие
между съдържанието на двете правни норми
е съществено и само по себе си достатъчно,
за да се констатира противоконституционност
на чл. 224, ал. 1 КТ, поради накърняване на
принципи на правовата държава. Наред с това
разпоредбата на чл. 224, ал. 1 в частта, отнасяща
се до критериите за определяне на периода, за
който се дължи обезщетение, противоречи на
чл. 48, ал. 5 във връзка с чл. 16 и чл. 48, ал. 1
от Конституцията. Работникът или служителят
извън посочените в нормата критерии се лишава
да упражни правото на обезщетение, въпреки
че неползваният от него платен годишен отпуск
не е погасен по давност. Затова Конституцион-
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ният съд счита, че чл. 224, ал. 1 в частта: „… за
текущата календарна година пропорционално
на времето, което се признава за трудов стаж,
и за неизползвания отпуск, отложен по реда
на чл. 176“ е противоконституционен.
5. Оспореният чл. 59, ал. 5 от Закона за
държавния служител (§ 21, т. 3 ЗИДКТ) е
с еднакво съдържание с чл. 176, ал. 3 КТ и
се отнася за ползването на платен годишен
отпуск от държавни служители по служебно
правоотношение, за които се прилага Законът
за държавния служител. Предвижда се, че
„правото на държавния служител на платен
годишен отпуск се погасява след изтичане на
две години от края на годината, за която се
полага този отпуск. Когато платеният годишен
отпуск е отложен при условията и по реда на
ал. 2, правото на държавния служител на платен годишен отпуск се погасява след изтичане
на две години от края на годината, в която е
отпаднала причината за неизползването му.“
С нормата на чл. 59, ал. 5 от Закона за държавния служител също се въвежда 2-годишна
давност за упражняване правото на платен
годишен отпуск. Въз основа на аргументите,
изтъкнати в т. 3, Конституционният съд не
приема, че чл. 59, ал. 5 от Закона за държавния
служител е противоконституционен.
6. Според чл. 61, ал. 2 от Закона за държавния служител (§ 21, т. 4 ЗИДКТ – в сила от
01.01.2012 г.) „При прекратяване на служебното
правоотношение държавният служител има право на парично обезщетение за неизползвания
платен годишен отпуск за текущата календарна
година пропорционално на времето, което се
признава за служебен стаж, и за неизползвания
отпуск, отложен по реда на чл. 59, правото на
които не е погасено по давност.“
Член 61, ал. 2 от Закона за държавния
служител е аналогичен на чл. 224, ал. 1 от
Кодекса на труда и цели да предвиди право
на обезщетение за неизползван отпуск за държавните служители. Но и в чл. 61, ал. 2 ЗДС
законодателят ограничава това право само за
посочените в нормата периоди и остава извън
тях платен годишен отпуск, който не е погасен
по давност. Както беше посочено в т. 4, освен
вътрешното противоречие с чл. 59, ал. 5 ЗДС,
чл. 61, ал. 2 ЗДС създава правна несигурност
(чл. 4 от Конституцията), а така също противоречи на чл. 48, ал. 5, чл. 16, чл. 48, ал. 1 от
Конституцията в частта „за текущата календарна
година пропорционално на времето, което се
признава за служебен стаж, и за неизползвания
отпуск, отложен по реда на чл. 59“. В тази част
чл. 61, ал. 2 ЗДС е противоконституционен.
7. Международните договори, с които България е обвързана, са част от вътрешното право
на страната (чл. 5, ал. 4 от Конституцията). Те
стават самоизпълняващи се правни актове, без
да е необходимо нормите им да бъдат отразени
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във вътрешното законодателство. На основание
чл. 5, ал. 4, изр. последно от Конституцията те
имат предимство пред нормите на вътрешното
право, които им противоречат.
Международните правни актове определят общата рамка на правото на отпуск. Във
Всеобщата декларация за правата на човека
(ВДПЧ) чл. 24 предвижда, че „всеки човек
има право на почивка и отдих, включително
на разумно ограничаване на работното време
и на периодичен платен отпуск“. С § 3е от
преходните разпоредби на Кодекса на труда и
§ 8а от ПЗР на ЗДС работници и служители
(по трудово правоотношение) и държавни
служители (по служебно правоотношение по
ЗДС) се лишават от възможността да упражнят
правото на платен годишен отпуск, поради
което Конституционният съд намира, че § 3е
от преходните разпоредби на Кодекса на труда
и § 8а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния служител не
съответстват на чл. 24 от Всеобщата декларация
за правата на човека.
Член 2, ал. 1 ВДПЧ също определя, че
„Всеки човек има право на всички права и
свободи, провъзгласени от тази декларация, без
никакви различия, основани на раса, цвят на
кожата, пол, език, религия, политически и други
възгледи, национален или социален произход,
материално, обществено или друго положение.“
В частта, в която чл. 2, ал. 1 ВДПЧ определя
право на всеки човек на всички права, § 3е от
преходните разпоредби на Кодекса на труда и
§ 8а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния служител не е
съобразен с тази част, поради същите аргументи, изтъкнати по отношение на чл. 24 ВДПЧ.
Член 7 ВДПЧ, който предвижда равенство
пред закона на всички хора и забрана за дискриминация, не е съотносим към процесните
норми, тъй като не са оспорени законите, които
се прилагат за някои държавни служители в
Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и въоръжените сили и
Държавната агенция „Национална сигурност“.
Член 7, буква „d“ от Международния пакт
за икономически, социални и културни права
(МПИСКП) гласи: „Държавите – страни по този
пакт, признават правото на всяко лице да се
ползва от справедливи и благоприятни условия
на труд, които да осигуряват по-специално…
d) почивка, отдих и разумно ограничаване
на работното време и периодически платен
годишен отпуск…“, а чл. 2, т. 2 МПИСКП задължава страните да осигурят упражняването на
провъзгласените в Пакта права, без каквато и
да е дискриминация. В посочените разпоредби
е предвидено правото на отпуск и задължението за осигуряване на упражняването на това
право. Именно във втората част – упражняване
на правото на платен годишен отпуск, § 3е от
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преходните разпоредби на Кодекса на труда и
§ 8а от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния служител не съответстват на посочените разпоредби от МПИСКП.
Параграф 3е от преходните разпоредби
на Кодекса на труда и § 8а от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за държавния служител не са в съответствие с чл. 2
от Конвенция № 52 на МОТ относно платените
годишни отпуски от 1936 г. (ратифицирана на
31 август 1949 г., в сила от 29 декември 1959 г.),
в който чл. 2 се предвижда право на отпуск.
Член 224, ал. 1 КТ и чл. 61, ал. 2 ЗДС не
съответстват на чл. 6 от Конвенция № 52 на
МОТ в частта за заплащане на обезщетение
вместо реално ползване на платения годишен
отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение, поради невъзможността да се упражни
правото на обезщетение за всички случаи, когато
правото на отпуск не е погасено по давност.
По отношение основанията за прекратяване на
трудовото правоотношение българското трудово законодателство предвижда заплащане на
обезщетение за неползван отпуск при всички
тях, а не само при уволнение (прекратяване
на трудовото правоотношение едностранно от
работодателя), каквото е задължението по чл. 6
от Конвенцията.
Член 2, т. 3 от Европейската социална
харта (ревизирана) определя, че „За да се
осигури ефективно упражняване на правото
на справедливи условия на труд, договарящите
се страни се задължават“: ... т. 3 „да осигурят
платен годишен отпуск в размер най-малко
на четири седмици“, а чл. F, т. 1 и чл. G, т. 1
посочват кога държавата може да се освободи
от това задължение – при война и обществена
опасност. Параграф 3е от преходните разпоредби на Кодекса на труда и § 8а от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния служител лишават работниците и
служителите именно от възможността ефективно да упражнят правото на отпуск, при
условие че не са налице причини, при които
може да се допусне това ограничаване на
право. Затова има несъответствие между тези
разпоредби с посочените норми от Европейската социална харта.
Параграф 3е от преходните разпоредби на
Кодекса на труда и § 8а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния
служител противоречат на чл. 31, т. 2 във връзка
с чл. 52, т. 1 от Хартата за основните права
на Европейския съюз, в който е предвидено,
че „всеки работник има право на платен годишен отпуск“. Ограничаване упражняването
на правата, признати от Хартата, трябва да
зачита основното съдържание на тези права.
Аргументът е – лишаването на работниците
и служителите от възможността да упражнят
право на отпуск, което вече са придобили.
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Същите разпоредби противоречат и на чл. 7
от Директива 2003/88/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно определени
аспекти на организацията на работното време,
в който се задължава държавата членка да
взема необходимите мерки, за да предостави
на всеки работник минимален платен годишен
отпуск, който не може да се замества със заплащане, освен при прекратяване на трудовото
правоотношение.
По изложените съображения на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
1. Обявява за противоконституционни §3е
от преходните разпоредби на Кодекса на труда
(§ 20, т. 2 от Закона за изменение и допълнение
на Кодекса на труда – ДВ, бр. 58 от 2010 г.) и
§ 8а от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния служител (§ 21, т. 5 от
Закона за изменение и допълнение на Кодекса
на труда – ДВ, бр. 58 от 2010 г.).
2. Обявява несъответствие на § 3е от преходните разпоредби на Кодекса на труда и § 8а
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния служител с чл. 24 и чл. 2,
ал. 1 от Всеобщата декларация за правата на
човека; чл. 7, буква „d“ и чл. 2, т. 2 от Международния пакт за икономически, социални
и културни права; чл. 2 от Конвенция № 52 на
Международната организация на труда; чл. 2,
т. 3 от Европейската социална харта (ревизирана), чл. 31, т. 2 във връзка с чл. 52, т. 1 от
Хартата за основните права на Европейския
съюз и чл. 7 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка
с чл. 153 и 151 от Договора за функциониране
на Европейския съюз.
3. Обявява за противоконституционни
чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (§ 11 от
Закона за изменение и допълнение на Кодекса
на труда – ДВ, бр. 58 от 2010 г.) в частта „за
текущата календарна година пропорционално
на времето, което се признава за трудов стаж,
и за неизползвания отпуск, отложен по реда на
чл. 176“ и чл. 61, ал. 2 от Закона за държавния
служител (§ 21, т. 4 от Закона за изменение и
допълнение на Кодекса на труда) в частта „за
текущата календарна година пропорционално
на времето, което се признава за служебен
стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по
реда на чл. 59“.
4. Обявява несъответствие на чл. 224, ал. 1 от
Кодекса на труда (§ 11 от Закона за изменение
и допълнение на Кодекса на труда – ДВ, бр. 58
от 2010 г.) в частта „за текущата календарна
година пропорционално на времето, което се
признава за трудов стаж, и за неизползвания
отпуск, отложен по реда на чл. 176“ и чл. 61,
ал. 2 от Закона за държавния служител (§ 21,
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т. 4 от Закона за изменение и допълнение на
Кодекса на труда) в частта „за текущата календарна година пропорционално на времето,
което се признава за служебен стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 59“
с чл. 6 от Конвенция № 52 на Международната
организация на труда.
5. Отхвърля искането на народните представители от 41-ото Народно събрание за
установяване на противоконституционност
на чл. 176, ал. 3 от Кодекса на труда (§ 8 от
Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда – ДВ, бр. 58 от 2010 г.) и чл. 59,
ал. 5 от Закона за държавния служител (§ 21,
т. 3 от Закона за изменение и допълнение на
Кодекса на труда).
Съдиите Благовест Пунев и Румен Ненков
са подписали решението с особено мнение по
т. 1 и 2 от диспозитива.
Председател: Евгени Танчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по конституционно дело № 15 от 2010 г. на
конституционните съдии Благовест Пунев и
Румен Ненков по т. 1 и 2 от диспозитива на
решението
Не споделяме позицията на мнозинството за
противоконституционност и несъвместимост с
правото на Европейския съюз и други обвър
зващи страната международни актове на § 3е от
преходните разпоредби на Кодекса на труда (ПР
на КТ) и § 8а от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния служител
(ПЗР на ЗДС) по следните съображения:
Приемането на новосъздадения § 3е в ПР
на КТ и аналогичния § 8а в ПЗР на ЗДС е
мотивирано от общоизвестното обстоятелство,
че към началото на 2010 г. е налице сериозно
натрупване на неизползван платен годишен
отпуск от предходните години в резултат на
прилагането на института на отлагане на ползването на платения годишен отпуск от работодателя – поради важни производствени причини,
или от работника, респ. служителя – когато
ползва друг вид отпуск или по негово искане
със съгласието на работодателя. За този резултат
допринесе и отмяната на давността за ползване
на платения годишен отпуск след 01.01.1993 г.
Причините за посоченото негативно явление,
характерно основно за държавния сектор, са
в организационните слабости и недоброто ръководство от страна на работодателите в съчетание с понякога превратното упражняване на
правото на платен годишен отпуск от неговия
носител – работника или служителя.
По определение платеният отпуск е временно освобождаване на работника (служителя)
от задължението да предостави работната си
сила на работодателя, като през времето на
ползването му се заплаща трудово възнаграждение. Социалното предназначение на този вид
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отпуск е възпроизводството на работната сила,
за да се избегне рискът за живота и здравето
на полагащия труд, произтичащ от прекомерна
преумора.
Отпускът е субективно право на работника
(служителя), което се защитава както от Конституцията като елемент на правото на труд
(чл. 48, ал. 5), така и от валидните за страната
международни актове (Всеобщата декларация
за правата на човека, Конвенция № 52 на
МОТ, Европейската социална харта (ревизирана) и др.). Поради характеристиката си на
право, а не на задължение, упражняването на
правото на отпуск представлява възможност,
чието реализиране зависи от активността и
инициативата на неговия носител, разбира
се, при наличие на оказано съдействие в
тази насока и от другата страна в трудовото
правоотношение – работодателя. Бездействието на носителя на правото на годишен
платен отпуск да го реализира своевременно
през съответната календарна година, когато
трябва да бъде освободен от предоставяне на
работната си сила, създава условия за зло
употреба с това право поради ненадлежното
му упражняване. Така не се реализира целта,
за която правото съществува – възпроизводството на работната сила чрез реално пол
зване на отпуска, а вместо това се натрупват
неползвани отпуски, които при прекратяване
на трудовото правоотношение се осребряват с
парично обезщетение, т.е. компенсират се със
заместваща облага. Смисълът на оспорените
разпоредби на § 3а от ПР на КТ и § 8а от ПЗР
на ЗДС е в преодоляване на този вреден в
личен и обществен план резултат – както за
правоимащите работници и служители, които
не са възстановили чрез почивка работната
си сила, така и за държавата, чийто бюджет в
условията на финансова криза и дефицит ще
бъде натоварен неправомерно с извършване
на непредвидени и необосновани разходи.
Посочените разпоредби не накърняват, а
напротив – допринасят за реализирането на
правото на отпуск като съществен елемент на
правото на здравословни и безопасни условия
на труд. Техен адресат са не само работниците
и служителите, но и работодателите, на които
се предоставя разумен срок (седемнадесет месеца) – до 01.01.2012 г., да организират преодоляване на състоянието на забавено (отложено)
ползване на дължимия платен годишен отпуск,
натрупан преди 01.01.2010 г. за предходни календарни години. По-бързото реално изпълнение
на задължението за предоставяне на платен
отпуск е в интерес както на работника (служителя), така и на обществото. То не ограничава,
а обслужва съответното право, като стимулира
към срочно уреждане на насрещните права и
задължения между работодателите и работни-
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ците (служителите) във връзка с ползването на
отпуските. Затова напълно съответства на духа
на Конституцията и международните стандарти.
Избраният от законодателя способ за уреждане на проблема с неползваните за минало
време отпуски не засяга с обратна сила придобити права по неблагоприятен за правоимащите
начин. Оспорените разпоредби имат действие
занапред и целят срочното удовлетворяване
на правото на платен годишен отпуск, чието
изпълнение е било забавено. В този контекст
той съответства на иманентната характеристика
на правовата държава, която намира израз в
справедливостта на правното регулиране. С
това се възстановява правната симетрия – след
като през продължителен период от време са
се натрупали неползвани отпуски, се ускорява
тяхното реално използване, за което се определя
достатъчен преходен период до влизане в сила
на новата уредба на упражняване на правото.
Съгласно международния стандарт компенсирането на неизползвания платен отпуск с пари е
правно недопустимо освен при прекратяване на
трудовия договор, защото в този случай реалното
ползване на отпуска в натура е невъзможно
(вж. чл. 7, т. 2 от Директива 2003/88/ЕО и чл. 6
от Конвенция № 52 на МОТ). Затова, докато
трае трудовото правоотношение, работниците
и служителите не разполагат с правото да
избират между реално ползване на отпуска и
парично обезщетение за неползването му (вж.
в този смисъл и чл. 4 от Конвенция № 52 на
МОТ). Такъв избор би създал предпоставки за
обезсмисляне на признатото от Конституцията и
международните актове право на здравословни
и безопасни условия на труд, в частност – на
платен отпуск, предназначен за възстановяване
на работната сила. В действителност разпоредбите, предмет на контрол в настоящото конституционно дело, непосредствено не лишават
правоимащите от правото им на обезщетение
за натрупаните стари отпуски. За тях оставаше възможността, ако не желаят да ползват
неползвания отпуск в периода до 01.01.2012 г.,
да прекратят трудовото си правоотношение, за
да получат заместващата облага в пари преди
изтичането на този период.
И при действието на настоящото конституционно решение работодателите няма да са
ограничени да организират реалното ползване
на старите платени отпуски, придобити за времето преди 01.01.2010 г. За съжаление обаче те
вече няма да са обвързани от задължението да
го сторят в точно определен срок по отношение на всички свои работници и служители.
Така се създават обективни предпоставки за
несправедлива избирателност.
В заключение не можем да приемем за нормално патологичното развитие на отношенията
между работодатели и работници (служители),
а именно натрупването на неизползван отпуск
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за сметка на риска за здравето на работниците
и служителите само за да се обезпечи в бъдеще получаването на парично обезщетение при
прекратяване на трудовия договор. Този подход
стимулира недобросъвестното изпълнение на
трудовите задължения, при което съзнателно или
несъзнателно работникът (служителят) не работи
с необходимата интензивност и напрежение при
предоставяне на работната си сила с оглед на неползването на отпуск за нейното възстановяване.
От друга страна, неразрешаването на проблема с
неползваните отпуски извън социално-популистката нагласа за такъв подход, ориентирана към
получаване на лесни политически дивиденти, е
и икономически необосновано, тъй като създава
допълнителни финансови затруднения за държавата с неблагоприятно отражение върху цялата
бюджетна сфера и съответно върху количеството
и качеството на предлаганите от нея публични
услуги на гражданите.
Конституционни съдии: Благовест Пунев
Румен Ненков

СТАНОВИЩЕ

по конституционно дело № 15 от 2010 г. на
конституционните съдии Пламен Киров и
Красен Стойчев
Подкрепяме диспозитива на решението и
неговите мотиви. Не споделяме разсъждения,
според които искането трябва да бъде отхвърлено,
защото с § 3е от преходните и заключителните
разпоредби на КТ, респ. § 8а от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за държавния служител, се решава важен социален
въпрос, а именно необходимостта работникът
или служителят да възстанови здравето и работната си сила. Подобна псевдозагриженост звучи
несериозно и лековато поради простия факт, че
ако работниците и служителите не са могли да
възстановят своята работна сила, неползвайки за
дълъг срок правото си на отпуск, то към момента
не биха могли да бъдат изобщо в състояние да
изпълняват своите трудови функции. От подобно
състояние биха следвали два изхода: на първо
място работникът да престане да съществува като
субект на правото или би трябвало договорът
му да бъде прекратен на основание, че не е в
състояние да го изпълни. Авторите на подобни
конструкции напълно произволно и тенденциозно
изместват вниманието от актуалния въпрос, който
е, че се дължат големи суми от обезщетения за
натрупани отпуски, които могат да се претендират
при прекратяване на трудовото правоотношение.
Изтънчена арогатност е крайни привърженици
на либертарианството да говорят за социална
цел на правото на отпуск и да я използват, за
да се подмени смисълът на едно гарантирано от
Конституцията основно право, като го „транс
формират“ в юридическо задължение. Факт е,
че по този начин се прави опит да се лансира
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забравена и отдавна преодоляна концепция за
това, че смисълът на трудовото право е да се
грижи за работника, да го пази дори от самия
него. Споделящите тази абсурдна идея като че
ли стоят на позицията за вътрешно присъщия за
работниците и служителите инстинкт за самоунищожение. Зад маската на социална загриженост
се погазват грубо утвърдени и превърнали се в
аксиоми разбирания за правен ред, за това, че
има разлика между субективно право и задължение за упражняване на едно субективно право.
Изложеното становище демонстрира крещящо непознаване на институтите на трудовото
право. Правото на отпуск представлява временно освобождаване на работника или служителя
от задължението да изпълнява трудовите си
задължения. През този период работникът или
служителят се освобождава само от онази част
от трудовите си задължения, които са свързани
с непосредственото изпълнение на трудовата
му функция, а друга част от тях, като например
да не разпространява поверителни сведения за
работодателя си и др., се запазват. Съвсем произволно се твърди, че правото на отпуск е елемент
на друго социално право, а именно правото
на здравословни и безопасни условия на труд
(чл. 48, ал. 5 от Конституцията). Въвеждането
на презумпция за недобросъвестност от страна
на работника или служителя при изпълнение
на трудовите им задължения и ползването на
правото на отпуск не е нищо друго освен израз
на обвинителен подход и изкривява самата
същност на трудовите правоотношения. Найсетне подобни възгледи тенденциозно навеждат
към неправилни изводи. Дълбоко погрешна и
нелогична е развиваната в особеното мнение
теза, че упражняването на правото на отпуск
представлява възможност, чието реализиране
зависи единствено и само от активността и
инициативата на неговия носител. Освен това
трябва да се отбележи, че нашето законодателство никога не е допускало избор, както се
твърди, между ползване на отпуск и парично
обезщетение за неползването му. Член 224 от
Кодекса на труда съвсем ясно казва, че само
при прекратяване на трудовото правоотношение може да се претендира обезщетение за
неползването на отпуск. Обратното говори за
непознаване на института на обезщетението по
отношение на неизползвания отпуск.
Необяснимо остава желанието на авторите
на особеното мнение да излизат извън правните аргументи и доводи, като влизат в полето
на политическата целесъобразност, както и да
пропагандират съдебен активизъм под претекст,
че се борят със сътворени от самите тях конструкции за социален популизъм.
Конституционни съдии: Пламен Киров
Красен Стойчев
9153
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
ОТ 11 НОЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване,
унищожаване и отчитане на визови стикери
и на бланки за поставяне на визи, приета с
Постановление № 92 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Национална служба „Полиция“ се
заменят с „компетентните служби“.
2. В ал. 2 думите „Главна дирекция „Гранична
полиция“ на Национална служба „Полиция“ се
заменят с „компетентните служби“ и се създава
изречение второ: „Получаването на стикерите и
бланките от задграничните представителства на
Република България в чужбина се потвърждава
чрез Системата за визов контрол.“
§ 2. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) Визовите стикери и бланките за поставяне на визи се бракуват чрез поставяне
на кръст с неизтриваемо мастило върху тях.“
§ 3. В чл. 7 думата „българска“ се заличава, а думата „персонализиран“ се заменя с
„попълнен“.
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) При попълване на визовия стикер
се въвеждат задължителните данни, посочени
в приложение VII на Регламент 810/2009 на
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността (ОВ, L 243
от 15.9.2009 г.), а машинночитаемата зона се
попълва, както е предвидено в документ 9303
на ИКАО, част 2. В раздел „Забележки“ на
визовия стикер могат да се вписват допълнителни данни, които не повтарят задължителните
данни от изречение първо.
(2) Всички данни на визовия стикер се разпечатват, като на отпечатания визов стикер не
се правят промени на ръка.
(3) По изключение по технически причини
данните по ал. 1 могат да бъдат вписани на
ръка при издаване на визи на границата от органите, извършващи гранични проверки, както
и от дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина,
и след уведомяване на дирекция „Консулски
отношения“ на Министерството на външните
работи. В попълнения на ръка визов стикер
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не се правят промени. Когато визов стикер е
попълнен на ръка, тази информация се въвежда
в Системата за визов контрол.“
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Разпечатаният или по изключение попълнен на ръка визов стикер, съдържащ
данните, посочени в чл. 8, ал. 1, се полага на
първата страница от документа за задгранично
пътуване, която не съдържа вписвания или
печати, освен печата на задграничното представителство за подадено заявление за виза.
(2) Когато Република България не е признала
документа за пътуване на заявителя, визовият
стикер се полага върху бланка за поставяне
на виза. Когато визовият стикер е положен на
бланка за поставяне на визата, тази информация се въвежда в Системата за визов контрол.
(3) Стикерът се подравнява спрямо външния
ъгъл на страницата на документа за задгранично
пътуване и се полага там. Машинночитаемата
зона на стикера се подравнява спрямо външния
ъгъл на страницата.
(4) Върху визовия стикер в раздел „Забележки“ се поставя индивидуален печат, който
частично покрива и страницата на документа
за пътуване, съответно бланката за поставяне
на виза, върху която е положен, и позволява
еднозначно да бъдат установени длъжностното
лице или органът, издали визата. При попълване
на визов стикер на ръка зоната за електронно
сканиране не се попълва. В този случай печатът може да се постави и в тази зона, за да я
направи неизползваема.
(5) Индивидуални визи, издавани на лица,
които са вписани в документа за задгранично пътуване на кандидата, се полагат в този
документ за задгранично пътуване. Когато
документът за задгранично пътуване, в който
са включени такива лица, не се признава от
Република България, стикерът за индивидуална
виза се полага върху бланка за поставяне на
виза, като всеки стикер се полага на отделна
бланка.“
§ 6. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Длъжностните лица в задграничните представителства на Република България
в чужбина и органите, извършващи гранични
проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове, анулират визов стикер, когато:
1. се открие грешка на попълнен визов
стикер, който още не е положен в документа
за задгранично пътуване;
2. се открие грешка на попълнен визов стикер, след като е бил положен в документа за
задгранично пътуване или в бланка за поставяне
на виза; в този случай бланката, върху която е
положен анулираният визов стикер, се обявява
за невалидна, което се отразява в Системата
за визов контрол.
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(2) Визовият стикер се анулира чрез поставяне на кръст с неизтриваемо мастило върху
него и се полага нов визов стикер на друга
страница, ако е необходимо.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 визовият стикер се
преиздава без събиране на допълнителни такси.
(4) За анулирането на визовия стикер се
съставя протокол и се регистрира в Системата
за визов контрол. Когато анулираният визов
стикер е положен върху бланка за поставяне
на виза, тя се обявява за невалидна, което се
отразява в Системата за визов контрол.“
§ 7. Член 10а се отменя.
§ 8. Член 10б се изменя така:
„Чл. 10б. (1) Консулските длъжностни лица
в задграничните представителства на Република
България, които са оправомощени от министъра
на външните работи или от определени от него
длъжностни лица, могат да анулират издадена
виза, когато стане очевидно, че към момента
на нейното издаване условията за това не са
били спазени, по-специално при наличие на
сериозни основания да се счита, че визата е
получена чрез измама.
(2) Консулските длъжностни лица в задграничните представителства на Република България, които са оправомощени от министъра на
външните работи или от определени от него
длъжностни лица, могат да отменят издадена
виза, когато стане очевидно, че условията за
нейното издаване вече не са спазени или по
искане на нейния титуляр.
(3) Органите, извършващи гранични проверки на граничните контролно-пропускателни
пунктове, могат да анулират или да отменят
валидна виза в случаите по ал. 1 и 2.
(4) Службите за административен контрол на
чужденците могат да анулират или да отменят
валидна виза в случаите по ал. 1 и 2 на лице,
което пребивава на територията на Република
България.
(5) Непредставянето от страна на титуляря
на визата на границата на един или повече от
придружаващите документи не води автоматично до решение за анулиране или отменяне
на визата.
(6) Когато се анулира или отмени визата,
върху нея се поставя печат „АНУЛИРАНА“
или „ОТМЕНЕНА“, като освен това оптически
променливият знак на визовия стикер, знакът
за сигурност „ефект на латентно изображение“,
както и терминът „виза“ се правят невалидни
чрез зачеркване.
(7) Службите за административен контрол
на чужденците отменят притежаваната от лицето валидна виза за дългосрочно пребиваване
при издаване на разрешение за пребиваване в
случаите, предвидени в Закона за чужденците
в Република България.
(8) Компетентните длъжностни лица, органи
или служби по ал. 1 – 4 и ал. 7 и органите,
които са издали заповед по чл. 39а, т. 1 и 4 от
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Закона за чужденците в Република България,
регистрират в Системата за визов контрол
информацията за анулирани и отменени визи,
а в случаите, когато нямат достъп до Системата за визов контрол – уведомяват в срок
до 48 часа дирекция „Консулски отношения“
на Министерството на външните работи за
взетото решение.
(9) Ако визата се анулира или отмени, но не
са извършени фактическите действия по ал. 6,
дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи дава указание
на задграничното представителство, което е
издало визата, да я обяви за анулирана или
отменена чрез Системата за визов контрол.“
§ 9. Член 10в се отменя.
§ 10. Член 11 се отменя.
§ 11. Член 13 се отменя.
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Анулираните визови стикери се
бракуват с протокол на комисия, назначена със
заповед на ръководителя на задграничното представителство. Протоколът съдържа причините
за бракуване и подробно описание на стикерите
по вид (образец), количество, поредни номера
и стойност в левове и е неразделна част от
работната рекапитулация.
(2) При бракуване на визови стикери, анулирани след полагането им в редовния документ
за задгранично пътуване, към протокола се
прилага копие от първата страница на документа за пътуване и на страницата, върху която
е положен анулираният визов стикер.
(3) Бракуваните визови стикери, анулирани
преди полагането им в редовния документ за
задгранично пътуване, се унищожават в съответното задгранично представителство чрез
пълното им разрушаване от комисията, която
вписва това обстоятелство в протокола.
(4) Оригиналните протоколи се съхраняват
в архива на съответната консулска служба, а
копие се изпраща в Министерството на външните работи.“
§ 13. Създава се чл. 15:
„Чл. 15. Условията и редът за съхраняване,
бракуване, унищожаване и отчитане на визови
стикери се прилагат и за бланките за поставяне
на визи.“
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „дипломатически и консулски представителства“ се
заменят със „задгранични представителства“.
§ 15. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Визов стикер“ е единен формат за издаване на визите, определен с Регламент (ЕО)
№ 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи (ОВ, L 164
от 14.07.1995 г., специално българско издание:
глава 19, том 01, стр. 9 – 12).
2. „Бланка за поставяне на виза“ е единен
формат на формулярите за поставяне на визи,
издавани от държавите членки на лица, които

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

притежават документи за задгранично пътуване,
които не са признати от държавата членка,
която е изготвила формуляра по смисъла на
Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18
февруари 2002 г. за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават
от държавите членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от
държавата членка, която е изготвила формуляра
(OB, L 53 от 23.2.2002 г., специално българско
издание: глава 19, том 03, стр. 203 – 205).
3. „Полагане“ на визов стикер е поставянето
му чрез трайно залепване в редовен документ
за задгранично пътуване или друг заместващ
го документ на чужденец или върху бланка за
поставяне на виза.
4. „Анулиране“ на визов стикер е обявяването на визов стикер за невалиден поради
зацапване или повреждане, или откриване на
грешка преди или след неговото поставяне в
редовния документ за задгранично пътуване
или бланка за поставяне на виза.
5. „Бракуване“ на визов стикер или бланка за
поставяне на виза е обявяването за невалидни
и снемането от счетоводен отчет на анулиран
визов стикер или бланка, върху която е поставен
анулиран визов стикер.
6. „Анулиране или отменяне“ на виза е отменянето на взето решение за издаване на виза.
7. „Унищожаване“ на визов стикер е пълното
му физическо разрушаване.“
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила 15 дни
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 12 НОЕМВРИ 2010 Г.

за изменение на Правилника за прилагане на
Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищноспестовни влогове,
приет с Постановление № 203 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 87 от
1992 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1992 г., бр. 5 и
10 от 1993 г., бр. 61 от 1994 г., бр. 23 от 1995 г.,
бр. 52 от 2000 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 60 от
2008 г. и бр. 12 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 14 ал. 3 се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 804
ОТ 11 НОЕМВРИ 2010 Г.

за признаване на представителност на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания на сдружение „Българска асоциация за рекреация,
интеграция и спорт“
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 8,
ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Българска асоциация
за рекреация, интеграция и спорт“ със седалище
в София, регистрирано по описа на Софийския
градски съд с решения от 28 октомври 2009 г. и
21 юни 2010 г., за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания за срок
3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9111

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Изменения на Конвенцията за създаване на
Агенция за многостранно гарантиране на
инвестициите
(Ратифицирана със закон, приет от 36-о Народно събрание на 17 юни 1992 г. – ДВ, бр. 53
от 1992 г.; обнародвана в ДВ, бр. 74 от 2005 г.
Измененията влизат в сила за Република
България на 14 ноември 2010 г.)
АГЕНЦИЯ ЗА МНОГОСТРАННО ГАРАНТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
СЪВЕТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ
Решение № 86
Модернизиране на правомощията на Агенцията за многостранно гарантиране на инвестиции
(АМГИ): Изменения на Конвенцията за АМГИ
Като има предвид, че член 59 на Конвенцията за създаване на Агенция за многостранно
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гарантиране на инвестиции („Конвенцията
за АМГИ“) предвижда, че „тази конвенция и
нейните приложения могат да бъдат изменяни с гласовете на три пети от управителите,
които упражняват четири пети от общия брой
гласове“; и
Като има предвид, че член 60 на Конвенцията
за АМГИ предвижда, че „Всяко предложение
за промяна на тази конвенция независимо
дали произтича от страна членка, управител
или директор, се предава на председателя на
Съвета на директорите, който отнася предложението пред съвета. Ако предложената поправка е препоръчана от Съвета на директорите,
тя се предава на Съвета на управителите за
одобрение в съответствие с член 59. Когато
промяната е надлежно одобрена от Съвета
на управителите, агенцията удостоверява това
посредством официално съобщение до всички
страни членки. Промените влизат в сила за
всички страни членки деветдесет дни след
датата на официалното съобщение, освен ако
Съветът на управителите определи друга дата.“
Следователно Съветът на управителите с
настоящото реши следното:
1. Отсега нататък член 11 на Конвенцията
за АМГИ ще гласи следното:
Член 11. Покрити рискове
(а) Съгласно разпоредбите на подточки (б)
и (в) по-долу агенцията може да гарантира
одобрени инвестиции срещу загуба в резултат
на един или повече от следните видове риск:
(i) Валутен превод
Всяко въвеждане, дължащо се на
действията на приемащото правителство, на ограничения върху превод
извън приемащата страна на нейна
валута в свободно използвана или друга
валута, приемлива за притежателя на
гаранцията, включително бездействие
на приемащото правителство в разумен срок по повод искане от подобен
притежател за извършването на такъв
превод;
(ii) Отнемане на имущество и подобни
мерки
Всички законодателни или административни действия или бездействия от
страна на приемащото правителство,
които имат за последица лишаване на
притежателя на гаранция от неговата
собственост или контрол или от значителна полза от неговата инвестиция, с
изключение на недискриминационни
мерки с общо приложение, които правителствата обичайно предприемат с
цел регулиране на стопанската дейност
на своите територии;
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(iii) Неизпълнение на договор
Всяко неспазване или неизпълнение
от страна на приемащото правителство
на договор с притежателя на гаранцията, когато (а) притежателят на
гаранцията няма достъп до правен или
арбитражен съд, който да се произнесе
за иска за неспазване или нарушение,
или (б) не е произнесено решение от
такъв съд в разумен срок, определен
съгласно договорите за гарантиране
съгласно наредбите на агенцията, или
(в) подобно решение не може да бъде
приведено в изпълнение; и
(iv) Война и граждански безредици
Всяко военно действие или граждански
безредици на територията на приемащата държава, към която е приложима
тази конвенция съгласно член 66.
(б) В допълнение със специално мнозинство Съветът на директорите може да одобри
разширяване на покритието съгласно този
член с включване на специфични нетърговски
рискове, различни от посочените в подточка
(а) по-горе, като при никакви обстоятелства
няма да се включва рискът от девалвация или
обезценка на валутата.
(в) Не се покриват загуби в резултат на
следното:
(i) всяко действие или бездействие на
приемащото правителство, за което
притежателят на гаранцията се е съгласил или за което е бил отговорен; и
(ii) всяко действие или бездействие
на приемащото правителство или всяко друго събитие, възникнало преди
сключването на договора за гаранция.
2. Отсега нататък член 12 на Конвенцията
за АМГИ ще гласи следното:
Член 12. Одобрени инвестиции
(а) Одобрените инвестиции включват дялово
участие, включително средно- и дългосрочни
заеми, отпуснати или гарантирани от притежатели на дялове в съответното предприятие,
както и онези форми на преки инвестиции,
които могат да бъдат определени от Съвета
на директорите.
(б) Заеми, различни от споменатите в подточка (а), се одобряват за покритие (i) ако са
отпуснати за финансирането или са свързани
по друг начин с конкретна инвестиция или
проект, в която е налице друга форма на пряка
инвестиция, без значение дали тази друга инвестиция е гарантирана от агенцията или не и без
значение кога тя е направена, или (ii) когато
бъдат одобрени от Съвета на директорите по
друг начин със специално мнозинство.
(в) Със специално мнозинство Съветът на
директорите може да разшири допустимостта
върху други средно- или дългосрочни форми
на инвестиции.
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(г) Гаранциите най-общо се ограничават
до инвестиции, чието осъществяване започва
след регистрацията на искането за издаване
на гаранция от агенцията или получаването от
агенцията на други задоволителни доказателства за намерението на инвеститора да получи
гаранция от агенцията. Подобни инвестиции
могат да включват:
(i) прехвърляне в чужда валута за
модернизиране, разширяване или развитие на съществуваща инвестиция,
като в този случай както първоначалната инвестиция, така и допълнителната инвестиция могат да се смятат
за допустими за покритие;
(ii) използването на приходите от съществуващи инвестиции, които иначе
могат да бъдат прехвърлени извън
приемащата страна;
(iii) придобиването на съществуваща
инвестиция от нов допустим инвеститор;
(iv) съществуващи инвестиции, при
които допустим инвеститор се стреми
да застрахова група от съществуващи
и нови инвестиции;
(v) съществуващи инвестиции, притежавани от допустим инвеститор,
при които е налице подобряване или
усъвършенстване на лежащия в основата им проект или инвеститорът
демонстрира по друг начин средно- или
дългосрочен ангажимент към проекта,
и агенцията е убедена, че проектът продължава да има високо влияние върху
развитието на приемащата страна; и
(vi) всички други инвестиции, които
бъдат одобрени от Съвета на директорите със специално мнозинство.
(д) При гарантиране на инвестиция агенцията
се уверява във:
(i) икономическата обоснованост на
инвестицията и нейния принос към
развитието на приемащата страна;
(ii) съответствието на инвестицията
със законовата и подзаконовата уредба
в приемащата страна;
(iii) изпълнението от страна на инвестицията на заявените цели и приоритети, отнасящи се до развитието
на приемащата страна; и
(iv) условията за инвестиране в приемащата страна, включително наличието на справедливо и равностойно
третиране, както и на правна защита
за инвестицията.
(Прието на 30 юли 2010 г.)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

з а и коном и ческо с ът руд н и чес т во меж д у
правителството на Република България и
правителството на Арабска република Египет
(Утвърдено с Решение № 574 от 3 септември
2007 г. на Министерския съвет. В сила от
23 септември 2010 г.)
Преамбюл
Правителството на Република България и
правителството на Арабска република Египет
(наричани по-нататък „договарящите се страни“),
Потвърждавайки твърдото си намерение да
развиват позитивните страни на традиционните
си икономически взаимоотношения,
Изразявайки своята готовност да търсят
начини за укрепването и развитието на взаимноизгодното сътрудничество,
Имайки предвид значението на процеса на
Евросредиземноморско сътрудничество,
Уверени, че това споразумение ще допринесе за развитие на икономическите връзки
между тях в новите условия и в частност за
активизиране на взаимноизгодното търговско,
икономическо, техническо и технологично
сътрудничество,
се договориха, както следва:
Член 1
Договарящите се страни ще насърчават, в
рамките на съответните техни действащи законодателства и в пълно съответствие с техните
международни задължения, разширяването и
диверсификацията на взаимноизгодно икономическо сътрудничество във всички приложими
области на икономическо развитие.
Член 2
Договарящите се страни ще полагат усилия за
развитието на тяхното широко двустранно сът
рудничество преди всичко в следните области:
– промишленост;
– селско и горско стопанство;
– енергетика;
– научноизследователска и развойна дейност;
– строителство и строителна промишленост;
– телекомуникации и информационни технологии;
– транспорт и логистика;
– опазване на околната среда;
– туризъм;
– насърчаване на инвестициите;
– сътрудничество между малки и средни
предприятия;
– образование;
– здравеопазване;
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– наука и технологии;
– и други области, по взаимно съгласие
между договарящите се страни.
Член 3
Договарящите се страни ще развиват и
разширяват икономическото си сътрудничество
чрез подходящи мерки, като:
– заздравяване на сътрудничеството в
икономическата област между правителствени институции, професионални организации
и бизнес среди, камари и палати, регионални
и местни органи, включително обмен на икономическа информация от взаимен интерес,
както и взаимни посещения на представители
на институциите и бизнеса от двете страни;
– стимулиране създаването и разширяването
на контактите между бизнес средите, насърчаване на взаимните контакти и посещения на
частни лица и предприемачи;
– обмен на бизнес информация, участие в
международни панаири и изложби, оказване
на съдействие за организирането на семинари,
конференции, симпозиуми и други мероприятия
за представители на бизнеса;
– съдействие за повишаване на ролята на
малкия и средния бизнес в двустранните икономически отношения;
– сътрудничество в сферата на маркетинга,
консултантските и експертните услуги в областите от взаимен интерес;
– развитие на по-тесни връзки и сътрудничество между финансовите институции и
банковите структури;
– съдействие за развитието на двустранната
инвестиционна дейност;
– съдействие за откриване на представителства и клонове на компании на двете страни;
– стимулиране на международното сътрудничество;
– разширяване на сътрудничеството на
пазарите на трети страни;
– обмен на информация за програми и
проекти и насърчаване на участието на предприемачите в тяхната реализация.
Член 4
От датата на влизане в сила на това споразумение договарящите се страни създават
Междуправителствена смесена комисия за
икономическо сътрудничество.
Смесената комисия ще включва представители на институции, организации, предприятия
и други структури на двете страни.
Заседанията на Смесената комисия ще
се провеждат поне веднъж годишно последователно в Република България и Арабска
република Египет, като се съгласуват между
Министерството на икономиката и енергетиката
на Република България и Министерството на
международното сътрудничество на Арабска
република Египет.
Задачите на Смесената комисия включват:
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– разглеждане на въпросите за развитието
на двустранните икономически отношения;
– определяне на нови възможности за развитие на двустранните икономически отношения;
– разработване на предложения за подобряване на условията за икономическо сътрудничество между организациите на двете страни;
– представяне на предложения по прилагането на това споразумение.
Член 5
Това споразумение по никакъв начин не накърнява задълженията на Република България
като страна – членка на Европейския съюз, и
задълженията на Арабска република Египет в
рамките на Евросредиземноморското споразумение за създаване на Асоциация между Европейските общности и техните държави-членки,
от една страна, и Арабска република Египет,
от друга страна, подписано в Люксембург на
25 юни 2001 г.
Член 6
Договарящите се страни ще разрешават чрез
преговори всички разногласия, които могат да
възникнат между тях във връзка с прилагането
и тълкуването на това споразумение.
Член 7
Изменения към това споразумение могат
да бъдат внасяни по взаимно съгласие между
договарящите се страни, които ще бъдат оформяни в отделни протоколи за всяко изменение.
Протоколите към това споразумение са
неразделна част от него.
Член 8
Това споразумение влиза в сила от деня на
получаването на второто уведомление, с което
договарящите се страни взаимно се уведомяват,
че вътрешните процедури, необходими за влизане в сила на споразумението, са изпълнени.
Това споразумение се сключва за неопределен срок.
Всяка от договарящите се страни може да
прекрати това споразумение чрез писмено
уведомление до другата договаряща се страна.
Прекратяване действието на споразумението
влиза в сила от първия ден на четвъртия месец,
следващ датата на получаване на уведомлението
от другата договаряща се страна.
Изготвено в Кайро на 18 април 2007 г. в два
еднакви екземпляра на английски език.
За правителството
на Република България:
Корнелия Нинова,
заместник-министър
на икономиката и
енергетиката

9088

За правителството
на Арабска
република Египет:
Захия Абу Зейд,
началник Европейско
сътрудничество
Министерство на
международното
сътрудничество
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение
редба № 28 от 2010 г.
медицински стандарт
(ДВ, бр. 57

и допълнение на Наза утвърждаване на
„Вътрешни болести“
от 2010 г.)

§ 1. Думите „Заключителни разпоредби“ се
заменят с „Преходни и заключителни разпоредби“ и в тях се създават § 4, 5 и 6:
„§ 4. (1) Изискването в т. 3.4.2.1 и в т. 3.5.2.2
от Глава 2 „Обем на дейността по вътрешни
болести в лечебни заведения. Нива на компетентност на структури по вътрешни болести в
болници за активно лечение“ на приложението
към чл. 1, ал. 1 за наличие на микробиологична
лаборатория на територията на лечебното заведение се прилага считано от 1 януари 2014 г.
(2) За срока до 1 януари 2014 г. дейността
на клиника/отделение по вътрешни болести на
II и III ниво може да се обезпечава от микробиологична лаборатория на територията на
населеното място.
§ 5. (1) В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със
собствена клинична лаборатория, то следва
да осигури осъществяването на дейност по
клинична лаборатория от съответното ниво,
определено с настоящия стандарт, по договор
със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура
на друго лечебно заведение. В тези случаи
лабораторията, с която е сключен договорът,
следва да бъде разположена в една и съща
сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава
24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата
по вътрешни болести.
(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура на лечебно заведение за
извънболнична помощ, тя следва да отговаря
на изискванията за съответното ниво болнична
структура по клинична лаборатория, определени
с Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Клинична лаборатория“
(ДВ, бр. 66 от 2010 г.).
§ 6. Стандартните и специфичните оборудване
и апаратура, определени в приложението към
чл. 1, ал. 1, ако не могат да бъдат осигурени
за всяка клинична структура, следва да бъдат
осигурени в лечебното заведение в брой и по
специфика, достатъчни за обезпечаване изпълнението на изискванията за компетентност и
обем дейност на всяка от структурите по нива.“
§ 2. Приложението към чл. 1, ал. 1 „Медицински стандарт „Вътрешни болести“ се
изменя така:
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„МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“
Г л а в а
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ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛИНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА СПЕЦИАЛНОСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
1. Дефиниция, основни цели и задачи на
клиничната медицинска специалност вътрешни
болести
1.1. Вътрешните болести са най-широката
клинична специалност, която е свързана с почти
всички останали специалности в медицината.
Това е научно-клинична дисциплина със специфична многокомпонентност и методология,
която се практикува в лечебни заведения за
болнична и извънболнична помощ. Вътрешните
болести обхващат разпознаването, клиничното
изясняване (диагностициране), консервативното, интернистично-интервенционалното и
спешното медицинско лечение, както и рехабилитацията и профилактиката на заболяванията
на дихателните органи, на сърцето и кръвообращението, на храносмилателните органи, на
бъбреците и отвеждащите пикочни пътища, на
кръвта и кръвотворните органи и на лимфната система, на обмяната на веществата и на
жлезите с вътрешна секреция, на вътрешните
алергични и имунологични заболявания, на
вътрешните заболявания на опорно-двигателния апарат и на заболяванията, типични за
напредналата възраст.
1.2. Чрез специализацията по вътрешни болести се придобиват необходимите теоретични
знания и практически умения, позволяващи на
лекаря с призната специалност по вътрешни
болести да упражнява висококвалифицирана диагностична и терапевтична дейност по
вътрешни болести в лечебните заведения за
извънболнична и болнична помощ.
1.3. Настоящият стандарт се отнася за осъществяване на лечебно-диагностична дейност
по вътрешни болести по отношение на лица
над 18-годишна възраст.
1.4. За лица под 18-годишна възраст дейността
се определя съобразно условията, посочени в
медицински стандарт „Педиатрия“.
2. Дефиниране на ключовите елементи на
диагностично-лечебните и профилактичните
дейности в областта на вътрешните болести,
определени като базови изисквания.
2.1. Ключовите елементи на диагностичнолечебните дейности в специалността вътрешни
болести включват няколко главни насоки:
2.1.1. Снемане на анамнеза и пълно физикално изследване на пациента.
2.1.2. Поставяне на предварителна диагноза
и изграждане на диференциално-диагностичен
план.
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2.1.3. Определяне необходимостта от използване на допълнителни диагностични неинвазивни и/или инвазивни методи, респективно
интерпретация на получените резултати.
2.1.4. Определяне на индивидуално медикаментозно и/или необходимост от инвазивно
лечение. При необходимост от високоспециализирано инвазивно лечение и липса на такава
специализирана дейност във вътрешното отделение пациентът се насочва към специализирана
клиника, която извършва тези дейности.
2.2. Ключовите елементи за осъществяване на
рехабилитационна и профилактична дейност са:
2.2.1. Рехабилитация, осъществявана в структури за физикална и рехабилитационна медицина, които са във функционална връзка с
вътрешните отделения.
2.2.2. Първична профилактика се извършва
предимно в извънболнични лечебни заведения
от общопрактикуващи лекари.
2.2.3. Вторична профилактика за пациенти
с придружаващи вътрешни заболявания се определя и извършва както в лечебни заведения
за извънболнична помощ, така и в лечебни
заведения за болнична медицинска помощ по
вътрешни болести.
2.3. Лечебно-диагностичните и профилактичните дейности в специалността вътрешни
болести се осъществяват при спазване на въведените с настоящия стандарт задължителни
изисквания за лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и за структурите
по вътрешни болести на лечебните заведения
за болнична помощ.
2.4. Всички лечебно-диагностични и профилактични дейности се подчиняват на принципите
за добра медицинска практика.
2.5. Периодична профилактика и проверка
на апаратурата, с която разполага отделението
по вътрешни болести, както и на апаратурата
в лечебни заведения за извънболнична помощ.
3. Професионална компетентност за практикуване на дейностите по вътрешни болести.
Извънболнична медицинска помощ
3.1. Дейност по вътрешни болести могат да
извършват общопрактикуващи лекари, лекари
с призната специалност по вътрешни болести
и специалисти с преобладаваща терапевтична
насоченост – кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, ендокринология и
болести на обмяната, клинична хематология,
нефрология, ревматология, съобразно изискванията на този стандарт.
3.2. Квалификацията на специалистите по
вътрешни болести се поддържа с участие в
системата за продължително обучение и продължаващо професионално развитие.
4. Гранични области на специалността вътрешни болести – интердисциплинарни аспекти.
4.1. Други специалности с преобладаваща
терапевтична насоченост – кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология,
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ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, нефрология, ревматология,
клинична алергология.
4.2. Образна диагностика.
4.3. Анестезиология и интензивно лечение.
4.4. Физикална и рехабилитационна медицина.
4.5. Хирургия.
4.6. Клинична лаборатория.
4.7. Клинична имунология.
4.8. Микробиология.
4.9. Обща и клинична патология.
4.10. Настоящият стандарт по вътрешни
болести не изменя и не допълва медицинските
стандарти по специалностите, посочени в т. 4.1.
Г л а в а

І І

ОБЕМ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШНИ
БОЛЕСТИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. НИВА
НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТРУКТУРИ ПО
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ В БОЛНИЦИ ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
1. Изисквания за осъществяване на дейността
по вътрешни болести в лечебни заведения за
извънболнична помощ.
1.1. Осъществява се от лекари с призната
специалност по вътрешни болести и други
специалности с преобладаваща терапевтична
насоченост (кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, ендокринология и
болести на обмяната, клинична хематология,
нефрология, ревматология) съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения.
1.2. В лечебни заведения за извънболнична
медицинска помощ се извършват следните
дейности:
1.2.1. Профилактични дейности, включително
по утвърдени национални програми.
1.2.2. Първични и вторични прегледи и
консултации за диагностика и лечение на вътрешните болести.
1.3. Устройство и оборудване на кабинет
по вътрешни болести в лечебни заведения за
извънболнична помощ.
1.3.1. Амбулаторният кабинет по вътрешни
болести е най-малката структура – самостоятелно звено или част от структурата на лечебно
заведение за извънболнична помощ (индивидуална или групова практика, медицински центрове, диагностично-консултативни центрове).
1.3.2. Устройство на кабинет по вътрешни
болести. Състои се от помещение за прегледи
и манипулационна:
1.3.2.1. В кабинета се извършва преглед на
пациента, включващ: снемане на анамнеза,
физикален статус, попълване на медицинските
документи, назначаване на лечение и провеждане на обучение на болния.
1.3.2.2. Манипулационната служи за извършване на някои диагностични дейности – измерване на ръст, тегло, обиколка на талия и
ханш на пациента; кожноалергични проби;
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обучение за работа с устройства (инхалатори,
глюкомер, писалки с лекарствени продукти и
др.). Манипулационната може да се обособи
като функционална част от кабинета или да се
помещава в отделна стая.
1.3.3. Оборудване на кабинет по вътрешни
болести:
1.3.3.1. Кабинет: лекарско бюро, компютър,
интернет връзка, столове, шкаф за документи,
медицинска кушетка, мивка с течаща вода,
минимум два електрически контакта, локално
осветление на бюрото, телефон, закачалка,
медицински документи – амбулаторен журнал,
рецепти, бланки за назначаване на лабораторни и
инструментални изследвания, медицински архив.
1.3.3.2. Манипулационна: масичка за извършване на манипулации, стол за извършващия манипулациите, стол за пациента,
медицинска кушетка, мивка с течаща вода,
минимум два електрически контакта, спешен
шкаф с лекарствени продукти, апарат за измерване на артериално налягане, ЕКГ апарат,
тестленти за урина (опаковка), глюкомер, набор
ленти за глюкомер, шпатули, кантар, ръстомер,
мек шивашки метър, неврологично чукче,
есмарх, ластични бинтове, инструментариум
за първична обработка на рани, бъбрековидно
легенче, стерилни тампони за бактериологично
изследване, инструментариум за обработка
на рана, спринцовки и игли за еднократна
употреба, стойка за инфузии.
2. Общи изисквания за осъществяване на
дейността по вътрешни болести в болници за
активно лечение.
2.1. Включват се базисни специфични изисквания в областите на: кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, нефрология, ендокринология и болести на обмяната,
ревматология и клинична алергология.
2.2. Изисквания към помещения и инфраструктура:
2.2.1. Болнични стаи – стаята за пациенти
трябва да има достъп до пряка дневна светлина;
да има пряка или непряка връзка със санитарен
възел; до всяко легло да има нощно шкафче.
2.2.2. Едно болнично легло трябва да има
принадлежаща към него площ не по-малко
от 6,5 м2. Болничните легла да са подвижни
и между тях да има пространство за действия
на персонала, за движение на пациентите и за
манипулиране с инструментите и материалите;
минималната ширина на манипулационното
пространство да е 70 см.
2.2.3. Коридорите в отделение по вътрешни
болести са елемент с важни функции, свързани
с придвижването на пациентите, провеждане на
рехабилитационни процедури. Те са и зона, в
която е възможно да възникнат спешни ситуации, пораждащи необходимостта от провеждане
на реанимационни действия, като архитектур-
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ното решение на коридорите да е съобразено
с необходимостта за манипулиране с легла,
носилки или подвижни пациентски столове.
2.2.4. Други помещения, свързани с дейността
на персонала:
2.2.4.1. Препоръчително е наличието на кабинет за началника на отделението, оборудван
с компютър и с интернет връзка.
2.2.4.2. Препоръчително е лекарските работни кабинети да са оборудвани с компютри
и с интернет връзка.
2.2.4.3. Препоръчително е наличието на
място за съхранение на текущи медицински
документи.
2.2.4.4. Манипулационна стая – масичка
за извършване на манипулации, стол за извършващия манипулациите, стол за пациента,
медицинска кушетка, мивка с течаща вода,
минимум два електрически контакта, спешен
шкаф с лекарствени продукти, апарат за измерване на артериално налягане, тестленти
за урина (опаковка), глюкомер, набор ленти
за глюкомер, шпатули, кантар, ръстомер, мек
шивашки метър, есмарх, ластични бинтове,
бъбрековидно легенче, стерилни тампони за
бактериологично изследване, спринцовки и игли
за еднократна употреба, стойка за инфузии,
кислородна бутилка.
2.2.4.5. Стая за дежурен лекар с легло, бюро,
столове, телефон и мивка.
2.2.4.6. Стая за дежурна сестра с легло, бюро,
столове, телефон и мивка.
2.2.4.7. Кабинети за функционална диагностика с минимална налична апаратура – електрокардиограф – 1 брой, апарат за абдоминална
ултразвукова диагностика – 1 брой, дефибрилатор – 1 брой (когато няма кардиологично
отделение). В зависимост от извършваните
дейности в клиниката/отделението по вътрешни
болести функционалните кабинети трябва да
разполагат с диагностична апаратура по съответните специалности съгласно утвърдените
медицински стандарти.
2.2.4.8. Препоръчително е наличието на
кухненски бокс, оборудван с мивка, хладилник
и микровълнова или готварска печка.
2.2.4.9. Санитарни възли за пациенти, включващи баня и тоалетна.
2.2.4.10. Санитарни възли за персонал.
2.2.4.11. Препоръчително е да има складови
помещения – за складиране на чисто бельо,
стерилни материали, препарати за чистене.
2.2.4.12. Препооръчително е да има отделни
помещения за складиране на мръсно бельо,
разделно съхраняване на отпадъци, подлоги и
уринатори с възможност за почистването им.
2.2.5. Легла за интензивно лечение в отделение по вътрешни болести, оборудвани с
източник на кислород, монитори за контрол
на сърдечен ритъм, артериално налягане (1
монитор на 4 легла) и оборудване за провеждане на реанимационни дейности.
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2.2.6. Прием, диагностика и лечение на
пациенти в лечебното заведение за болнична
помощ:
2.2.6.1. Приемен кабинет – осъществява
се планов или спешен прием на пациенти с
вътрешни болести.
2.2.6.2. Манипулационна – при необходимост
се осъществяват реанимационни и интензивни
грижи.
2.2.7. Общо оборудване на вътрешната клиника/отделение:
2.2.7.1. Кислородна инсталация и/или кислородни бутилки в манипулационните и стационара.
2.2.7.2. Общо луминесцентно осветление и
индивидуално нелуминесцентно осветление (за
легло), съобразени с изискванията на държавния
здравен контрол.
2.2.7.3. Бюра, столове, шкафове за лекарствени продукти в болничните стаи и функционалните кабинети, шкафове за лекарствени продукти,
за спешна помощ в манипулационната.
2.2.7.4. Оборудване на сестрински пост с
количка за раздаване на лекарства, стол за
вземане на кръв от пациенти.
2.2.7.5. Оборудване на коридорите – бърз и
лесен достъп до оборудване за реанимационни
дейности.
2.2.7.6. Носилка.
2.2.7.7. Колесни столове.
2.2.7.8. Мивки в санитарните възли, кухненския блок, манипулационните, функционалните
кабинети и стаите за дежурен лекар и дежурна
медицинска сестра.
2.2.7.9. Оборудвани санитарни възли с баня,
желателно е използване на подвижен душ.
2.2.7.10. Уринатори, подлоги, уретрални
катетри, уринаторни торбички.
2.2.8. Общо оборудване на стаи за интензивно
лечение на пациенти с вътрешни болести към
вътрешната клиника/отделение.
2.2.8.1. Предимство е наличието на подвижни
легла (на колела) с възможности за чупещи се
сегменти. Специализираното легло има твърда
подложка. До всяко легло да има тристранен
достъп, което да улеснява манипулациите и
провеждането на реанимационни мероприятия, по възможност осигуряване на подвижни
прегради между леглата.
2.2.8.2. На всяко легло да се полага следното
оборудване: пряк достъп до комуникационна/
алармена система, електрическа инсталация
поне с четири заземени електрически извода,
съоръжения за поставяне на апаратура около
леглото (монитори, инфузионна техника и
други).
2.2.9. Общи изисквания към персонала:
2.2.9.1. Предимство е минимум 70 % от
лекарите да имат специалност по вътрешни
болести и/или друга специалност в зависимост от дейностите в клиниката/отделението
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по вътрешни болести. Лекарите без специалност, вкл. специализиращите лекари, работят
задължително под ръководството на лекар с
призната специалност.
2.2.9.2. Началник на клиника/отделение
по вътрешни болести е лекар с призната специалност по вътрешни болести и/или друга
специалност в зависимост от осъществяваните
други дейности с терапевтична насоченост в
клиника/отделение по вътрешни болести.
2.2.9.3. Лекарите, извършващи високоспециализирана дейност в отделения/клиники, трябва
да са придобили професионална квалификация
за извършването им.
2.2.9.4. Специалисти по здравни грижи:
2.2.9.4.1. Старша медицинска сестра – 1 на
вътрешна клиника/отделение с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“.
2.2.9.4.2. Сестрински състав – предимство е
съотношението сестри:лекари – 2:1.
2.2.9.4.3. Други длъжности:
– предимство е наличието на медицински
секретар с образование по здравни грижи и
компютърна грамотност;
– друг помощен немедицински персонал
в зависимост от организацията на работата и
необходимостта.
3. Нива на компетентност на клиника/отделение по вътрешни болести.
3.1. Съобразно специфичните изисквания
към осъществяваните медицински дейности
и техния минимален обем, както и съобразно
свързаните с това изисквания за специфично
оборудване и квалификация на персонала клиниките/отделенията по вътрешни болести имат
следните нива на компетентност:
3.1.1. Отделение по вътрешни болести І ниво.
3.1.2. Клиника/отделение по вътрешни болести ІІ ниво.
3.1.3. Клиника/отделение по вътрешни болести ІІІ ниво.
3.2. Клиниките по вътрешни болести могат да включват отделения с преобладаваща
терапевтична насоченост (гастроентерология,
пневмология и фтизиатрия, кардиология, нефрология, ревматология, клинична алергология
или ендокринология и болести на обмяната).
3.3. Специфични изисквания към отделение
по вътрешни болести от І ниво:
3.3.1. Броят на леглата в отделението е
минимум 10.
3.3.2. Апаратура – ЕКГ апарат – 1 бр.,
ехограф – 1 бр., дефибрилатор – 1 бр. (когато
няма кардиологично отделение)
3.3.3. Минимален брой специалисти – двама
със специалност вътрешни болести.
3.3.4. Специалисти с допълнителна квалификация – един с допълнителна квалификация
за ехография на коремни органи.
3.3.5. Минимален брой лекари – трима.
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3.3.6. Минимален обем дейност – 380 преминали пациенти годишно на всеки 10 легла.
3.3.7. Компетентност – лечение на остри,
обострени и хронични вътрешни заболявания
без комплицирано протичане и при които не се
прилагат инвазивни и интензивни диагностични
и терапевтични процедури.
Пациенти с оплаквания и/или заболявания,
при които не може да се постигне лечебната или
диагностичната цел в отделение по вътрешни
болести от І ниво, се насочват към клиника/
отделение от ІІ или ІІІ ниво по вътрешни болести или по друга специалност с преобладаваща
терапевтична насоченост (гастроентерология,
пневмология и фтизиатрия, кардиология, нефрология, ревматология, клинична алергология
или ендокринология и болести на обмяната)
съобразно компетентността на клиниката/
отделението от ІІ или ІІІ ниво.
3.3.8. Други условия: наличие на клинична
лаборатория I ниво и рентгенов апарат на територията на болницата.
3.4. Специфични изисквания към клиника/
отделение по вътрешни болести от ІІ ниво:
3.4.1. Диагностично-лечебна медицинска
апаратура и медицински изделия:
3.4.1.1. Апарат за кръвно налягане и стето
скоп на всеки лекар.
3.4.1.2. ЕКГ апарат с 12 отвеждания (1 апарат
на вътрешната клиника/отделение) и преносим
ЕКГ апарат с 12 отвеждания (когато няма отделение по кардиология или по анестезиология
и интензивно лечение).
3.4.1.3. Монитори за контрол на сърдечен
ритъм, артериално налягане (1 монитор на 4
легла) – 2 броя, и дефибрилатор – 1 брой (когато няма отделение по кардиология или по
анестезиология и интензивно лечение).
3.4.1.4. Оборудване, специфично за отделението за оказване на спешна помощ до превеждане
на болен в подходяща болнична структура.
3.4.1.5. Комплект от инструменти за плеврална и абдоминална пункция, когато на територията на лечебното заведение няма отделение
по пневмофтизиатрия или по анестезиология
и интензивно лечение.
3.4.1.6. Апарат за абдоминална ултразвукова
диагностика.
3.4.1.7. Апарат за инхалаторно лечение, когато на територията на лечебното заведение
няма отделение по пневмофтизиатрия или по
анестезиология и интензивно лечение.
3.4.1.8. При осъществяване на дейност по
пневмология и фтизиатрия в клиника по вътрешни болести е необходимо оборудване със
спирометър за изследване на външното дишане
и апарат за кръвно-газов анализ и киселинноалкално състояние.
3.4.1.9. Глюкомер с тест-ленти за изследване
на кръвна захар.
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3.4.1.10. Медицински изделия: спринцовки
и игли, абокати, системи за интравенозна инфузия, инфузионни помпи, уретрални катетри,
уринатори торбички, превързочни материали.
3.4.1.11. Семинарна зала, оборудвана с мултимедия, компютър. Може да бъде ситуирана
в клиниката/отделението по вътрешни болести
или обща за лечебното заведение.
3.4.2. Други условия – наличие на:
3.4.2.1. Клинична лаборатория II ниво и
микробиологична лаборатория на територията
на болницата.
3.4.2.2. Апарат за кръвно-газов анализ съгласно т. 3.4.1.8 и ренгенов апарат за скопия и
графия на територията на болницата.
3.4.2.3. КАТ или МРТ (с осигурен 24-часов
достъп, включително в услувията на спешност)
и отделение по обща и клинична патология на
територията на населеното място.
3.4.3. Изисквания за работещите в клиника/
отделение по вътрешни болести от ІІ ниво:
3.4.3.1. Лекарите могат да бъдат с призната
специалност по вътрешни болести, кардиология,
пневмология и фтизиатрия, гастроентерология,
ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, нефрология, ревматология,
клинична алергология.
3.4.3.2. Минимален брой специалисти – трима.
3.4.3.3. Брой специалисти с допълнителна
квалификация за осигуряване на лечебно-диагностичния процес в отделение по вътрешни
болести II ниво – един за ехография на коремни органи; един за горна и долна ендоскопия
и един за бронхоскопия – на територията на
болницата.
3.4.3.4. Минимален брой лекари – шест.
3.4.4. Минимален обем дейност – 380 преминали пациенти годишно на всеки 10 легла.
3.4.5. Компетентност – лечение на остри,
обострени и хронични вътрешни заболявания,
с комплицирано протичане и при които се
прилагат инвазивни и интензивни диагностични
и терапевтични дейности.
3.5. Специфични изисквания към клиника/
отделение по вътрешни болести от ІІІ ниво:
3.5.1. Диагностично-лечебна медицинска
апаратура и медицински изделия:
3.5.1.1. ЕКГ апарат с 12 отвеждания (1 апарат
на вътрешната клиника/отделение) и преносим
ЕКГ апарат с 12 отвеждания (когато няма отделение по кардиология или по анестезиология
и интензивно лечение).
3.5.1.2. ЕКГ монитори – 3 броя с неинвазивно измерване на артериално налягане, SpO2 и
температура.
3.5.1.3. Апарат за абдоминална ултразвукова
диагностика.
3.5.1.4. Ендоскопска апаратура (когато няма
отделение по гастроентерология или пневмология и фтизиатрия).
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3.5.1.5. Апаратура за функционално изследване на сърдечно-съдовата система и дишането
(когато няма отделение по кардиология или
пневмология и фтизиатрия).
3.5.1.6. Оборудване, специфично за отделението за оказване на спешна помощ до превеждане
на болен в подходяща болнична структура.
3.5.1.7. Комплект от инструменти за плеврална и абдоминална пункция, когато на територията на лечебното заведение няма отделение
по пневмофтизиатрия или по анестезиология
и интензивно лечение.
3.5.2. Други условия – наличие на:
3.5.2.1. Клинична лаборатория II или III ниво,
вкл. апаратура за кръвно-газов анализ, хемостазеология и др. на територията на болницата.
3.5.2.2. Микробиологична лаборатория на
територията на болницата.
3.5.2.3. Рентгенов апарат за скопия и графия
на територията на болницата.
3.5.2.4. КАТ или МРТ (с осигурен 24-часов
достъп, включително в условията на спешност)
и отделение по обща и клинична патология на
територията на населеното място.
3.5.3. Изисквания за работещите в клиника/
отделение по вътрешни болести от III ниво:
3.5.3.1. Минимален брой специалисти – четирима.
3.5.3.2. Брой сертифицирани специалисти – двама за ехография на вътрешни органи
(включително един за ехокардиография), горна
и долна ендоскопия, бронхоскопия (в случаите,
когато няма обособени структури по кардиология, гастроентерология или пневмология
и фтизиатрия).
3.5.3.3. Минимален брой лекари – шест.
3.5.4. Минимален обем дейност – 380 преминали пациенти годишно на всеки 10 легла.
3.5.5. Компетентност – лечение на всички
остри, обострени и хронични вътрешни заболявания, с комплицирано протичане и при
които се прилагат инвазивни и интензивни
диагностични и терапевтични процедури.
В случай, че лекуващият лекар извършва и
инвазивни диагностични процедури, трябва да
обслужва максимално 10 легла. При извършване на специализирани дейности в клиники/
отделения по вътрешни болести от ІІІ ниво
лекарят може да обслужва максимално до 6
легла. Следобедните и нощните смени, както
и тези през почивните и празничните дни се
осигуряват съобразно натовареността, но не
по-малко от един лекар на смяна, съобразено
с разпоредбите на Кодекса на труда.
3.6. Дейности по специалностите с преобладаваща терапевтична насоченост „ревматология“, „кардиология“, „гастроентерология“,
„нефрология“, „ендокринология и болести на
обмяната на веществата“, „клинична хематология“ и „пневмология и фтизиатрия“ могат да
бъдат осъществявани в структури по „вътрешни
болести“, както следва:
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3.6.1. Дейности от I ниво по изброените специалности в т. 3.6 – в структури по „вътрешни
болести“ от I, II и III ниво, в случай че тези
структури отговарят на всички изисквания на
медицинския стандарт в областта на съответната
специалност за дейности от I ниво.
3.6.2. Дейности от II ниво по изброените
специалности в т. 3.6 – в структури по „вътрешни болести“ от II и III ниво в случай, че тези
структури отговарят на всички изисквания на
медицинския стандарт в областта на съответната
специалност за структура от II ниво.
3.6.3. Дейности от III ниво по изброените
специалности в т. 3.6 – в структури по „вътрешни болести“ от III ниво в случай, че тези
структури отговарят на всички изисквания на
медицинския стандарт в областта на съответната
специалност за структура от III ниво.
Г л а в а

І І І

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КЛИНИКА/
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Организацията на дейността на клиниката/
отделението по вътрешни болести се подчинява
на правилника за устройството, дейността и
вътрешния ред на лечебното заведение.
1. Общи положения:
1.1. Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински
специалисти, е насочена към лежащо болни,
спешни и планови пациенти с остри или изострени вътрешни заболявания, които се нуждаят
от активно болнично лечение. В клиниките/
отделенията по вътрешни болести постъпват
пациенти, насочени от общопрактикуващите
лекари, след консултация с други специалисти
или чрез структурите за спешна медицинска
помощ.
1.2. Дейността се извършва непрекъснато
24 часа в денонощието.
2. Дейности, осъществявани от лекарите във
вътрешни клиники/отделения:
2.1. Клинични прегледи на пациентите:
2.1.1. снемане на анамнеза;
2.1.2. обстоен физикален статус по системи;
2.1.3. поставяне на предварителна диагноза и
изготвяне на диференциално-диагностичен план;
2.1.4. назначаване на необходимите пара
клинични изследвания и тяхната интерпретация;
2.1.5. определяне на кръвна група при необходимост;
2.1.6. назначаване на инструментални изследвания в контекста на диференциалната
диагноза и интерпретация на данните;
2.1.7. поставяне на окончателна диагноза
като резултат от проведените физикални, параклинични и инструментални изследвания,
базирани на разработения диференциално-диагностичен план;
2.1.8. изграждане рисковия профил на пациента и създаване на конкретни мерки за
провеждане на вторична профилактика и рехабилитация;
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2.1.9. изготвяне на терапевтична схема,
индивидуално модифицирана в зависимост от
състоянието на пациента.
2.2. Извършване на ежедневни визитации
и попълване на медицинските документи, отразяващи състоянието на пациента, неговата
терапия, получените данни от инструменталните
и лабораторните изследвания.
2.3. Разясняване на пациента и на неговите
близки необходимия диагностичен и лечебен
план и изразяване на информирано съгласие на
базата на достатъчна информираност на пациента относно ползата и риска от предлаганите
диагностични и лечебни методи.
2.4. Извършване на реанимационни дейности
в случай на възникване на спешни състояния.
2.5. Извършване на специализирани дейности
в клиниките/отделенията по вътрешни болести
от съответните специалисти с допълнителна
квалификация – самостоятелно или под контрол на лекар с допълнителна квалификация
за съответната дейност.
2.6. Осигуряване при необходимост на консултанти от други специалности в областта на
вътрешните болести при липса на такива специалисти в клиниката/отделението и от други
области на медицината.
2.7. Участие и представяне за обсъждане
на трудни клинични случаи пред останалите
членове на клиниката/отделението и участие
в клинико-патоанатомични срещи.
2.8. Спазване на нормативно установените
в страната права на пациентите.
2.9. Контрол на извършваната дейност от останалия медицински и немедицински персонал.
3. Задължителни практически умения, необходими за осъществяване на лечебно-диагностичната дейност от лекаря:
3.1. Измерване на артериално налягане,
измерване на пулс и интерпретация на установените нарушения.
3.2. Осигуряване на достъп до венозен
източник и осъществяване на интравенозни
манипулации.
3.3. Интерпретация на лабораторни параклинични показатели (хематологични показатели,
биохимични показатели, липиден профил, имунологични показатели – клетъчен и хуморален
имунитет, урина).
3.4. Изследване под микроскоп на периферна кръв (диференциално броене на левкоцити,
морфология на еритроцити, броене на ретикулоцити) и интерпретация на резултатите.
3.5. Вземане на материали за микробиологично изследване: храчка, хемокултура, гърлен
секрет, анален секрет.
3.6. Изследване на кръвна захар с глюкомер
и интерпретация на резултатите.
3.7. Осъществяване на диагностична и
терапевтична плеврална пункция, обработка
на материала и интепретация на получените
резултати.
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3.8. Осъществяване на диагностична и терапевтична абдоминална пункция, обработка
на материала и интепретация на получените
резултати.
3.9. Ултразвуково изследване на коремни
органи и интерпретация на резултатите.
3.10. Разчитане на резултати от рентгенографско изследване, компютър-томографско
изследване и интерпретация на резултатите.
3.11. Поставяне на уретрален катетър.
3.12. При наличие на отделения с терапевтична насоченост в клиниката по вътрешни
болести лекарите със съответната специалност
и необходимата допълнителна квалификация
извършват дейност, включена в медицинските
стандарти на отделните специалности, включително и инвазивни методи на изследване
(гастроскопии, колоскопии, бронхоскопии и
др.) – задължителни за ІІ и ІІІ ниво на компетентност.
4. Дейности, осъществявани от специалистите
по здравни грижи:
4.1. Медицинската сестра трябва да притежава професионални умения, да познава основните
лекарствени продукти, използвани в клиниката/
отделението по вътрешни болести. Трябва да
извършва подкожни, мускулни и интравенозни
манипулации. Трябва да извършва някои специализирани дейности: спешни манипулации,
помощни действия при работа с дефибрилатор,
реанимация и др. Медицинската сестра подготвя
пациента и асистира на лекаря при провеждане
на някои специфични манипулации.
4.2. Функции на медицинската сестра във
вътрешна клиника/отделение:
4.2.1. измерва и регистрира пулсова честота,
телесна температура, дихателна честота, ръст и
тегло на пациента и ги отразява в съответната
медицинска документация;
4.2.2. владее технически работата с всички
видове инжектиращи устройства;
4.2.3. асистира при провеждането на ехографски изследвания;
4.2.4. извършва ЕКГ;
4.2.5. взема материал за хемокултури, стерилна урина, храчка, гърлен секрет, анален секрет.
5. Необходима е взаимовръзка и координация
между клиниките/отделенията по вътрешни
болести и останалите структури на лечебното
заведение. При трудности в диагностицирането
и лечението на пациентите с вътрешни заболявания се осъществяват специализирани консултации и превеждане във вътрешни клиники/
отделения с по-високо ниво на компетентност,
както следва:
5.1. Отделения с І ниво на компетентност
осъществяват:
5.1.1. диагностика и лечение на пациенти с
остри и хронични обострени вътрешни заболявания; дейностите се извършват съобразно
изискванията на този стандарт;
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5.1.2. консултации със специалисти от лечебни заведения с ІІ и/или ІІІ ниво на компетентност с възможност за хоспитализация на
пациентите в тях.
5.2. Клиники/отделения с ІІ ниво на компетентност осъществяват:
5.2.1. диагностика и лечение на пациенти с
остри и хронични обострени вътрешни заболявания, включително и такива, при които не
може да се постигне очакваният терапевтичен
ефект в лечебните заведения с І ниво на компетентност;
5.2.2. диагностика на пациенти с вътрешни
заболявания, включително инвазивни методи
на изследване (гастроскопии, колоскопии,
бронхоскопии и др.), изискваща допълнителна
апаратура и оборудване над посочените в лечебните заведения с І ниво на компетентност
на отделение по вътрешни болести;
5.2.3. консултации със специалисти от лечебни заведения с ІІІ ниво на компетентност
с възможност за хоспитализация на пациентите в тях.
5.2.4. високоспециализирани дейности (ВСД)
и лечение на пациенти с вътрешни заболявания, при наличие на изискуемата апаратура и
квалификация на персонала; високоспециализираните дейности могат да се извършват със
собствена апаратура или по договор с други
лечебни заведения съобразно изискванията на
този стандарт.
5.3. Клиники/отделения по вътрешни болести с ІІІ ниво на компетентност осъществяват:
5.3.1. диагностика и лечение на пациенти с
остри и хронични обострени вътрешни заболявания, включително и при които не може
да се постигне очакваният терапевтичен ефект
в І и ІІ ниво на компетентност на клиника/
отделение по вътрешни болести;
5.3.2. високоспециализирани дейности (ВСД)
и лечение на пациенти с вътрешни заболявания;
високоспециализираните дейности могат да
се извършват със собствена апаратура или по
договор с други лечебни заведения съобразно
изискванията на този стандарт.
6. Организационно-управленски връзки и
взаимоотношения:
6.1. медицинската сестра в клиника/отделение по вътрешни болести работи в екип с
лекар, други медицински сестри и санитар;
6.2. по време на дежурство е подчинена на
дежурния лекар;
6.3. подчинена е пряко на старшата медицинска сестра;
6.4. медицинската сестра в клиниката се
запознава с решенията на болничното ръководство от началника на клиниката и старшата
медицинска сестра;
6.5. медицинската сестра има право на
участие в обсъждането на проблемите, касаещи
нейната дейност.
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6.6. на старшата медицинска сестра в клиника/отделение по вътрешни болести са подчинени всички останали медицински сестри и
санитарите;
6.7. старшата медицинска сестра е подчинена
пряко на началника на клиниката;
6.8. старшата медицинска сестра съгласува
работата си и е подчинена на главната медицинска сестра на лечебното заведение.
7. Професионална характеристика на старшата сестра в клиника/отделение по вътрешни
болести:
7.1. Основни функции:
7.1.1. организира, ръководи и контролира
трудовия процес на медицинските сестри и
санитарите в клиниката/отделението по вътрешни болести;
7.1.2. организира и контролира квалификацията на кадрите, за които отговаря;
7.1.3. изписва, получава и контролира израз
ходването на всички материали и лекарствени
продукти за лечението на болните;
7.1.4. изготвя ежедневни, седмични и месечни справки за изразходваните материали и
лекарствени продукти;
7.1.5. раздава лично и контролира разхода
на скъпоструващите лекарствени продукти;
7.1.6. изработва работния график на медицинските сестри и санитарите и при нужда го
коригира, като следи за изпълнението му;
7.1.7. контролира и отговаря за санитарнохигиенното състояние в клиниката/отделението;
7.1.8. контролира изпълнението на разработените мерки за борба с вътреболничните
инфекции и изготвя справки за отчетените
случаи на ВБИ в клиниката/отделението;
7.1.9. отговаря за имуществото на клиниката;
7.1.10. следи за спазване на медицинската
етика в отношенията между персонал и болни;
7.1.11. осъществява взаимодействието между
функционалните кабинети, респ. специализираните кабинети от консултативно-диагностичния
блок и стационара.
8. Специфични права и задължения на пациента в клиниката/отделението по вътрешни
болести:
8.1. Пациентът има право да бъде запознат подробно с естеството на заболяването
си, както и с всички етапи от диагнозата и
лечението му. Пациентът изразява писмено
своето информирано съгласие след подробна
информация, предоставена от лекуващия му
лекар по подходящ начин, относно:
8.1.1. Изпълнение на лабораторни 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.
8.1.2. Естеството на заболяването, настъпили или очаквани усложнения в развитието
на болестта, рисковете от болестта, необхо-
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димостта от лечение, вида на това лечение,
очаквания изход от лечението и съществуващите алтернативи.
8.1.3. Да приеме или отхвърли предлаганите
изследвания или лечение.
8.1.4. Да бъде запознат с правилника на
вътрешния ред на клиниката/отделението.
8.1.5. Да бъде своевременно изследван и
лекуван със съвременни методи и средства.
8.1.6. Да се осигури спазване на тайната
относно здравната информация.
8.1.7. Да се възползва от подкрепата на
семейството и близките си по време на болничното лечение.
8.1.8. Да има възможност да ползва телефон,
радио, телевизия.
8.1.9. Да получи качествено болнично обслужване през целия период на лечение и при
близко до смъртта състояние.
8.2. Пациентът в клиниката/отделението по
вътрешни болести е длъжен:
8.2.1. Да съдейства на лекуващите лекари и
на останалия персонал за своевременно провеждане на изследванията и лечението.
8.2.2. Да спазва лекарските препоръки за
режим и диета.
8.2.3. Да спазва добра лична хигиена.
8.2.4. Да се отнася с нужното внимание и уважение към персонала на лечебното заведение.
8.2.5. Да осведомява лекуващия лекар и
медицинския персонал за болестни състояния,
представляващи риск за екипа (СПИН, хепатит
B и C).
8.2.6. Да спазва реда, дисциплината, хигиената и тишината в клиниката, както и правилника
за устройството, дейността и вътрешния ред на
лечебното заведение.
8.2.7. Да провежда назначените му процедури.
8.2.8. Да съблюдава правата на другите
пациенти.
8.3. Хоспитализиран болен в клиника/отделение по вътрешни болести се изписва при:
8.3.1. Изясняване на клиничното му състояние, провеждане на лечение, оздравяване или
продължаване на лечението му в амбулаторни
условия.
8.3.2. Волеизявление на пациента или от
законния му представител.
8.3.3. След груби нарушения на задълженията на пациента, посочени в правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред на
лечебното заведение.
9. Условия на работа в клиника/отделение
по вътрешни болести
Съобразно предмета на дейност на отделенията с терапевтична насоченост в клиниките
по вътрешни болести условията на работа и
предпазните средства от индивидуален и общ
характер са в съответствие с нормативните
актове.
10. Безопасни и здравословни условия на труд:
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10.1. На всички работещи в клиниката/
отделението по вътрешни болести се създават
безопасни условия за работа.
10.2. Здравната профилактика се осъществява периодично в зависимост от специфичните
дейности.
10.3. Сроковете за профилактика са посочени в съответствие с действащите нормативни
актове.
11. Критерии за качество на извършената
дейност
В структурите по вътрешни болести периодично се отчитат и анализират:
11.1. Статистически показатели за лечебна
дейност, свързани с броя на приетите пациенти,
продължителност на лечението, използваемост
и оборот на леглата, изход от лечението, леталитет и др.
11.2. Брой регистрирани усложнения, възникнали в резултат от диагностични и лечебни
дейности.
11.3. Процент на рехоспитализации на пациентите, лекувани в клиниката/отделението
по вътрешни болести, и причините за това.
11.4. Спазване на стандартните оперативни
процедури във вътрешните и специализираните
отделения към клиниката по вътрешни болести, утвърдени от ръководителя на лечебното
заведение.
11.5. Проучване на мнението на пациенти
чрез провеждане на анкети, разглеждане и
отчитане на получени жалби, сигнали, предложения и др.
12. Юридическа защита на персонала, работещ в клиника/отделение по вътрешни болести, при предизвикване на гражданско или
наказателнопроцесуално преследване:
12.1. Осъществява се чрез индивидуални и
групови застраховки за професионален риск
съобразно предмета на дейност и инвазивни
манипулации, включително за вредите, които
могат да настъпят вследствие виновно изпълнение на професионалните задължения, съгласно
чл. 189 от Закона за здравето. Застраховането
се извършва от ръководителя на лечебното
заведение.
12.2. Юридическата защита на персонала се
базира на изготвените специални протоколи за
информирано съгласие на пациента за предстоящата медицинска манипулация и наличните
рискове за живота и здравето му.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № 21 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия
и травматология“ (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 65 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 § 5, 6 и 7:
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„§ 5. (1) Изискванията на приложението
към член единствен, ал. 1 за наличие на микробиологична лаборатория на територията на
лечебното заведение се прилагат считано от
1 януари 2014 г.
(2) За срока до 31 декември 2013 г. лечебното заведение може да бъде обслужвано от
микробиологична лаборатория на територията
на населеното място.
§ 6. (1) В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със
собствена клинична лаборатория, то следва
да осигури осъществяването на дейност по
клинична лаборатория от съответното ниво,
определено с настоящия стандарт, по договор
със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура
на друго лечебно заведение. В тези случаи
лабораторията, с която е сключен договорът,
следва да бъде разположена в една и съща
сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава
24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата
по ортопедия и травматология.
(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура от лечебно заведение за
извънболнична помощ, тя следва да отговаря
на изискванията за съответното ниво болнична
структура по клинична лаборатория, определени
с Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Клинична лаборатория“
(ДВ, бр. 66 от 2010 г.).
§ 7. Стандартните и специфичните оборудване и апаратура, определени в приложението
към член единствен, ал. 1, ако не могат да
бъдат осигурени за всяка клинична структура,
следва да бъдат осигурени в лечебното заведение в брой и по специфика, достатъчни за
обезпечаване изпълнението на изискванията
за компетентност и обем дейност на всяка от
структурите по нива.“
2. Приложението към член единствен, ал. 1
„Медицински стандарт по ортопедия и травматология“ се изменя така:
„МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
І. Обхват
Медицинският стандарт по специалността
„Ортопедия и травматология“ определя изискванията относно:
1. Здравните изисквания за ортопедичнотравматологична дейност в лечебни заведения
за извънболнична и болнична помощ.
2. Осигуреност с оборудване, апаратура и
консумативи.
3. Осигуреност с човешки ресурси и квалификация на персонала.
4. Организация на дейността.
5. Диагностични и лечебни дейности.
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6. Критерии за оценка за качество на извършваната дейност.
IІ. Характеристика на медицинската специалност
1. Медицинската специалност „Ортопедия
и травматология“ е основна медицинска специалност, в рамките на която се осъществява
профилактика, диагностика, лечение и оценка
на трудоспособността при заболявания и травми
на опорно-двигателния апарат.
2. Специалността „Ортопедия и травматология“ включва и следните специфични дейности,
изискващи допълнителна квалификация: спинална хирургия, тазова хирургия, хирургия на
ръката, пластична хирургия, онкоортопедия,
артроскопска хирургия, ставно ендопротезиране,
детска ортопедия.
3. Специалист ортопед-травматолог е лекар, придобил специалността „Ортопедия и
травматология“.
4. Специалистът ортопед-травматолог осъществява медицинските дейности по своята
специалност.
5. Диагностичната и лечебната дейност по
специалността „Ортопедия и травматология“
се извършва:
а) на местопроизшествието, в медицинско
транспортно средство и център за спешна медицинска помощ;
б) в лечебно заведение за извънболнична
помощ: амбулатория за първична медицинска
помощ, лечебно заведение за специализирана
медицинска помощ – индивидуална или групова практика по ортопедия и травматология,
медицински център, медико-дентален център
и диагностично-консултативен център с ортопедично-травматологичен кабинет;
в) в лечебно заведение за болнична помощ – структура по ортопедия и травматология.
6. Диагностичната дейност по ортопедия
и травматология се осъществява посредством
методи за:
а) неинвазивна диагностика;
б) инвазивна диагностика;
в) диагностика, извършвана в среда на йонизиращо лъчение.
7. Инвазивната диагностика се извършва
в операционна зала (или манипулационна),
оборудвана с апаратура и инструментариум,
съответстващи на протоколите за извършване
на диагностичната процедура, съгласно т. 14.
8. Диагностиката, налагаща дейност в среда
на йонизиращо лъчение, се извършва в структури, отговарящи на действащите в страната
нормативни изисквания за работа с източници
на йонизиращо лъчение.
9. Оперативната ортопедо-травматологична дейност се извършва в операционни зали,
разположени в обособена операционна зона на
клиниката или отделението или общоболничен
оперативен блок, при спазване на изискванията
по т. 13 и диагностично-лечебните протоколи.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

10. Според своя обем и сложност операциите по ортопедия и травматология са малки,
средни, големи и много големи, както следва:
11. Малки операции
11.1. Ортопедични:
11.1.1. Ексцизия на ганглион
11.1.2. Ексцизия на липома
11.1.3. Бурса
11.1.4. Дренаж на абсцес
11.1.5. Флегмон
11.1.6. Инфекция – друго
11.1.7. Раневи дебридман
11.1.8. Ревизия на рана под анестезия
11.1.9. Вторичен шев
11.1.10. Аспирация на става
11.1.11. Апликация на хидрокортизон
11.1.12. Биопсия – кожна
11.1.13. Щракащ палец
11.1.14. Теносиновиит
11.1.15. Врастнал нокът
11.1.16. Травматологични:
11.1.16.1. Манипулация под анестезия
11.1.16.2. Отстраняване на чуждо тяло
11.1.16.3. Дебридман на рана
11.1.16.4. Репозиция на луксация:
11.1.16.4.1. Рамо
11.1.16.4.2. Лакет
11.1.16.4.3. Интерфалангеална
11.1.16.5. Закрита репозиция на извънставни
фрактури
11.1.16.6. ОРВФ на тарзометатарзална луксация
11.1.16.7. ОРВФ на метатарзални кости
11.2. Средни операции
11.2.1. Ортопедични:
11.2.1.1. Кюретаж и остеопластика
11.2.1.2. Кюретаж на костна киста
11.2.1.3. Либерация на тарзален тунел
11.2.1.4. Аддукторна тенотомия
11.2.1.5. Ексцизия на остеохондрома
11.2.1.6. Ексцизия на екзостоза
11.2.1.7. Ексцизионна биопсия
11.2.1.8. Тенолиза
11.2.1.9. Възстановяване на сухожилия
11.2.1.10. Възстановяване на нерв – ранно
11.2.1.11. Възстановяване на нерв – късно
11.2.1.12. Септичен артрит
11.2.1.13. Остеомиелит
11.2.1.14. Теносиновиит
11.2.1.15. Раневи дебирдман и поставяне на
антибиотични перли
11.2.1.16. Артротомия
11.2.1.17. Освобождаване на меки тъкани – друго
11.2.1.18. Изглаждане на костни проминенции
11.2.1.19. Секвестректомия
11.2.1.20. Ексцизия на ревматоидни възли
11.2.1.21. Декомпресия на нерв
11.2.1.22. Капсулотомия
11.2.1.23. Тенотомия
11.2.1.24. Теноелонгация
11.2.1.25. Биопсия – мускулна
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11.2.1.26. Биопсия – синовиална
11.2.1.27. Биопсия – мекотъканна
11.2.1.28. Синовиектомия
11.2.1.29. Атродеза
11.2.1.30. Изваждане на метал
11.2.1.31. Отстраняване на фиксация
11.2.1.32. Възстановяване на връзки
11.2.1.33. Ексцизия на латерален край на
ключица
11.2.1.34. Възстановяване на акромиоклавикуларна луксация
11.2.1.35. Артроскопия
11.2.1.36. Освобождаване и/или транспозиция
на лакътния нерв
11.2.1.37. Хирургия на тенисов лакът
11.2.1.38. Ексцизия на лъчевата глава
11.2.1.39. Отстраняване на свободно тяло
11.2.1.40. Остеотомия на радиуса
11.2.1.41. Удължаване на радиуса
11.2.1.42. Остеотомия на улната
11.2.1.43. Удължаване на улната
11.2.1.44. Ексцизия на дисталния край на
улната
11.2.1.45. Декомпресия на карпален тунел
11.2.1.46. Декомпресия на улнарен нерв
11.2.1.47. Контрактура на Дюпюитрен
11.2.1.48. Ексцизия на лунатума
11.2.1.49. Корекция на полидактилия
11.2.1.50. Корекция на синдактилия
11.2.1.51. Артроеза – I карпометакарпална
става
11.2.1.52. Артродеза интрафалангеална
11.2.1.53. Вземане на костен присадък
11.2.1.54. Артротомия – диагностична
11.2.1.55. Артротомия – оперативна – отстраняване на мениск
11.2.1.56. Артротомия – оперативна – отстраняване на свободно тяло
11.2.1.57. Артротомия – оперативна – друго
11.2.1.58. Остеотомия – проксимална тибиална
11.2.1.59. Остеотомия – дистална феморална
11.2.1.60. Пластика на квадрицепса
11.2.1.61. Супрамалеоларна остеотомия
11.2.1.62. Лигамент – реконструкция глезен
11.2.1.63. Глезенна артродеза
11.2.1.64. Глезенна артроскопия
11.2.1.65. Глезен – отстраняване на свободно
тяло
11.2.1.66. Артропластика на преден ходилен
отдел
11.2.1.67. Халукс валгус – остеотомия
11.2.1.68. Халукс валгус – хемиартропластика
11.2.1.69. Халукс валгус – друго
11.2.1.70. Халукс валгус – деза
11.2.1.71. Пръсти – интерфалангеална деза
11.2.1.72. Хеми/тотална фалангектомия
11.2.1.73. Корекция на деформация на Маделунг
11.2.1.74. Сухожилен трансфер – горен крайник
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11.2.1.75. Освобождаване на контрактура – горен крайник
11.2.1.76. Мекотъканно – освобождаване
на ТБС
11.2.1.77. Феморална остеотомия
11.2.1.78. Артрограма на ТБС
11.2.1.79. Частична ексцизия на физата
11.2.1.80. Ахилоелонгация
11.2.1.81. Тибиалис постериор трансфер
11.2.1.82. Тибиалис антриор трансфер
11.2.1.83. Операция на Щайндлер/Плантарна
либерация
11.2.1.84. Os calcis остеотомия
11.2.1.85. Остеотомия в областта на ходилото
11.2.1.86. Подколянна остеотомия
11.2.1.87. Ревизия след ампутация
11.2.2. Травматологични:
11.2.2.1. Налагане на външен фиксатор
11.2.2.2. Поставяне на черепни тракционни
скоби
11.2.2.3. Репозиция на дислокация
11.2.2.4. Открита репозиция и вътрешна
фиксация (ОРВФ) – проксимален хумерус
11.2.2.5. Супракондилна фрактура – мануална репозиция и закрита фиксация с К игли
11.2.2.6. Супракондилни фрактури – ОРВФ
11.2.2.7. Фрактура на олекранон – ОРВФ
11.2.2.8. ОРБФ на главичка (шийка на радиус)
11.2.2.9. Изолирана фрактура на радиус – ОРВФ
11.2.2.10. Изолирана фрактура на улна – ОРВФ
11.2.2.11. Фрактура на радиус и улна – ОРВФ
11.2.2.12. Фрактура – луксация на Монтеджия
11.2.2.13. Фрактура – луксация на Галеаци
11.2.2.14. Увреда на Есекс – Лопрести
11.2.2.15. Фрактури на дистален радиус – други
11.2.2.16. Фрактури на скафоидна кост – вътрешна фиксация и/или остеопластика
11.2.2.17. Скафолунатна дисоциация ОПВФ
11.2.2.18. Вътреставна феморална фрактура – закрита репозиция и вътрешна фиксация
11.2.2.19. Вътреставна бедрена фрактура – ОРВФ
11.2.2.20. Проксимален фемур – вътрешна
фиксация
11.2.2.21. Проксимален фемур – процедура
на Дън
11.2.2.22. Диафизарна фрактура – интрамедуларен пирон
11.2.2.23. Фрактура на пателата – ОРВФ
11.2.2.24. Фрактура на пателата – частична
ексцизия
11.2.2.25. Фрактура на пателата – тотална
ексцизия
11.2.2.26. Фрактури на тибиалното плато
11.2.2.27. Тибиална диафиза – интрамедуларен пирон
11.2.2.28. Тибиална диафиза – заключващ
интрамедуларен пирон
11.2.2.29. Тибиална диафиза – плака
11.2.2.30. Фибула – ОРВФ
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11.2.2.31. Фрактура – луксация на Дюпюитрен
11.2.2.32. Бималеоларна фрактура – ОРВФ
11.2.2.33. Фрактура на талуса – ОРВФ
11.3. Големи операции:
11.3.1. Ортопедични:
11.3.1.1. Иглена биопсия
11.3.1.2. Злокачествен мекотъканен тумор – радикална резекция
11.3.1.3. Разцепен кожен присадък
11.3.1.4. Пълнослоен кожен присадък
11.3.1.5. Кожно ламбо
11.3.1.6. Сухожилен присадък
11.3.1.7. Пластика на нерв
11.3.1.8. Остеопластика
11.3.1.9. Сухожилен трансфер
11.3.1.10. Ексцизия на медиален край на
ключица
11.3.1.11. Шийни вертебродези – задни
11.3.1.12. Ексцизия на диск
11.3.1.13. Нуклеотомия
11.3.1.14. Декомпресия – спинална стеноза
11.3.1.15. Задна вертебродеза in situ
11.3.1.16. Спондилолистеза – корекция и деза
11.3.1.17. Задна вертебродеза с инструментация
11.3.1.18. Сколиоза – задна деза in situ
11.3.1.19. Сколиоза – задна деза с инструментация
11.3.1.20. Хемиартропластика
11.3.1.21. Задна стабилизация
11.3.1.22. Ексцизионна артропластика
11.3.1.23. Артропластика
11.3.1.24. Заместване на лунатум
11.3.1.25. Полицизация
11.3.1.26. Грифозна ръка
11.3.1.27. Заместване на трапецната кост
11.3.1.28. Тотална артропластика на ТБС – циментна
11.3.1.29. Тотална артропластика на ТБС – без
циментна
11.3.1.30. Тотална артропластика на ТБС – хибридна
11.3.1.31. Остеотомия на таза
11.3.1.32. Остеотомия на фемура
11.3.1.33. Артропластика – уникомпартментна
11.3.1.34. Артропластика – би-/трикомпартментна
11.3.1.35. Артропластика – друга
11.3.1.36. Артродеза – първична
11.3.1.37. Артродеза – вторична
11.3.1.38. Лигаментарна реконструкция
11.3.1.39. Артропластика – уникомпартментна
11.3.1.40. Артропластика – би-/трикомпартментна
11.3.1.41. Лигаментарна реконструкция
11.3.1.42. Глезенна артропластика
11.3.1.43. Остеотомия на хумерус
11.3.1.44. Вродена луксация на ТБС – открита
репозиция
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11.3.1.45. Солтер остеотомия
11.3.1.46. Киари остеотомия
11.3.1.47. Тазова остеотомия – друга
11.3.1.48. Псоас трансфер
11.3.1.49. Обтураторна нервектомия
11.3.1.50. Освобождаване/удължаване на
задната бедрена мускулна група
11.3.1.51. Проксимална феморална фокална
недостатъчност
11.3.1.52. Pes equinovarus – задно-медиална
либерация
11.3.1.53. Талектомия
11.3.1.54. Есцизия на тарзална коалиция
11.3.1.55. Удължаване на крайник
11.3.1.56. Епифизиодеза:
11.3.1.56.1. Скъсяване на крайник
11.3.1.56.2. Предна четвърт
11.3.1.56.3. Горен крайник – друго
11.3.1.56.4. Надколянна
11.3.1.56.5. Трансколянна
11.3.2. Травматологични:
11.3.2.1. Поставяне на хало
11.3.2.2. Репозиция на фрактура луксация
11.3.2.3. Задна фузия
11.3.2.4. Предна фузия
11.3.2.5. Закрита репозиция на луксация на
прешлени
11.3.2.6. Задна стабилизация
11.3.2.7. Хумерус – хемиартропластика
11.3.2.8. Фрактури на дистален хумерус – ОРВФ
11.3.2.9. Вътреставна бедрена фрактура – хемиартропластика
11.3.2.10. Вътреставни феморални фрактури – артропластика
11.3.2.11. Проксимален фемур – трипланова
остеотомия
11.3.2.12. Субтрохантерна фрактура – ОРВФ
11.3.2.13. Диафизарна фрактура – заключващ
интрамедуларен пирон
11.3.2.14. Диафизарна фрактура – плака
11.3.2.15. Кондилни фрактури
11.3.2.16. Артропластика – уникомпартментна
11.3.2.17. Артропластика – би-/трикомпартментна
11.3.2.18. Артропластика – друга
11.3.2.19. Артродеза – първична
11.3.2.20. Артродеза – вторична
11.3.2.21. Лигаментарна реконструкция
11.3.2.22. Пилон фрактура – ОРВФ
11.3.2.23. Фрактура на калканеус – ОРВФ
11.4. Много големи операции:
11.4.1.Ортопедични:
11.4.1.1. Злокачествен тумор – локална
резекция
11.4.1.2. Злокачествен тумор – радикална
костна резекция и протезиране
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11.4.1.3. Васкуларизиран кожен присадък
11.4.1.4. Шийни вертебродези – предни
11.4.1.5. Декомпресия – тумор
11.4.1.6. Сколиоза – предна епифизиодеза
11.4.1.7. Сколиоза – предна либерация
11.4.1.8. Сколиоза – предна корекция с инструментация
11.4.1.9. Кифоза
11.4.1.10. Тотална ревизионна артропластика
на ТБС
11.4.1.11. Ревизионна колянна артропластика
11.4.1.12. Хемипелвектомия
11.4.1.13. Дезартикулация на ТБС
11.4.2. Травматологични:
11.4.2.1. Предна декомпресия и стабилизация
11.4.2.2. Фрактури на таз – ОРВФ
11.4.2.3. Фрактура – луксация на тазобедрена
става – ОРВФ на ацетабуларна фрактура
11.4.2.4. Ацетабуларна фруктура – ОРВФ на
ацетабуларна фрактура
12. Оперативната дейност се осъществява
при спазване на следните изисквания:
Таблица № 1
Вид на
операцията
по обем
и сложност

Показател

1

2

Малки
1.
операции

Изисквания

3

Екип

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

2.

Операционна
зала

Стандартно оборудвана
операционна зала:
* Операционна маса
* Операционна лампа
* Анестезиологична екипировка (наркозен апарат,
монитор, дефибрилатор)
* Общ хирургически инструментариум

3.

Предоперативни
изследвания и
подготовка

Определена кръвна група,
тест за алергия.

4.

Обезболяване

Местно, регионално

5.

Инстру-

Общ хирургически инстру

мента-

ментариум. Основни ортопе-
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6.

Средни
1.
операции

2.

3.

3

риум и
консумативи

дични инструменти (распаториум, длета, чук, К игли,
бормашина, гипсорезачка и
др.). Транспортни и дефинитивни шини, гипсови
бинтове, стерилен превързочен материал.

Периоперативни
мероприятия

По показания – антибиотична профилактика с
еднократна „shooting“ доза
широкоспектърен антибиотик (цефалоспорин I-II
генерация). Антиагрегантна
профилактика.
По показания – антикоагулантна профилактика с
парентерален или перорален антикоагулант при
пациенти с висок тромбемболичен риск

Екип

Оператор, 1 или 2 асистенти, операционна сестра,
санитар.
Операторът трябва да бъде
с призната специалност
или специализант,
работещ под контрола
на специалист ортопедтравматолог.

Операционна
зала

Стандартно оборудвана ортопедично-травматологична
операционна зала:
* Ортопедична маса
* Електротермокаутер
* При операции, изискващи флуороскопски конт
рол – телевизионна Rц
уредба
* Специализирана апаратура по профила на операцията – артроскоп, очила с
увеличение и др.

Предоперативни
изследвания и
подготовка

Стандартни предоперативни изследвания: Hb, Ht,
биохимия, урина, кръвна
група, тестване при анамнестични данни за алергия, коагулограма, консултация със специалист по
вътрешни болести/кардиолог и анестезиолог

4.

Обезболяване

Обща, регионална или
проводна анестезия. Анестезията се осъществява от
екип съгласно медицински
стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“

5.

Инструментариум и
консумативи

Стандартен хирургичен и
базов ортопедичен инструментариум.
Специализиран инструментариум и импланти по
профила на операцията
(видове остеосинтези)

ВЕСТНИК
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2

3

Периоперативна
профилактика

Антибиотична профилактика с еднократна „shooting“
доза широкоспектърен
антибиотик (цефалоспорин
I-II генерация)
Антикоагулантна профилактика с парентерален
или перорален антикоагулант при пациенти с повишен тромбемболичен риск

Екип

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

2.

Операционна
зала

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

3.

Предоперативни
изследвания и
подготовка

Стандартни предоперативни изследвания. Разширени
и специализирани изследвания по показания. Образна диагностика. Осигурена
изогрупова кръв най-малко
750 ml

4.

Обезболяване

Обща, епидурална, спинална или регионална
анестезия. Анестезията се
извършва от екип съгласно
медицински стандарт
„Анестезия и интензивно
лечение“

5.

Инструментариум и
консумативи

Пълен набор от специализиран инструментариум
и импланти по профила
на операцията. Осигурена
комплексност на инструменталните сетове и наборите за имплантиране

6.

Периоперативни
мероприятия

Задължителна 24-72-часова
периоперативна антибиотична профилактика с II-III
генерация цефалоспорин.
Задължителна антикоагулантна профилактика с парентерален или перорален
антикоагулант

Екип

Оператор, 2-3 асистенти,
1-2 операционни сестри,
санитар. Операторът
задължително е лекар
със специалност и ква-

6.

Големи
1.
операции

Много
1.
големи
операции
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1

2

3
лификация по съответната
специфична дейност, в областта на която е операцията. Най-малко единият от
асистентите задължително
е със специалност. Осигу
рен директен достъп до
високоспециализирани консултанти. При показания –
интердисциплинарен екип
от специалисти в различни
сфери на хирургията. Водещата операционна сестра е
с опит и квалификация по
профила на операцията

2.

Операционна
зала

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

3.

Предоперативни
изследвания и
подготовка

Стандартни предоперативни изследвания. Разширени
и специализирани изследвания по показания. Образна диагностика. Осигурена
изогрупова кръв 750 ml и
повече.

4.

Обезболяване

Обща, спинална или епидурална анестезия. Анестезията се води от екип съгласно медицински стандарт
„Анестезия и интензивно
лечение“

5.

Инструментариум и
консумативи

Пълен набор от специализиран инструментариум
и импланти по профила
на операцията. Осигурена
комплексност на инструменталните сетове и наборите за имплантиране

6.

Периоперативни
мероприятия

Задължителна 24-72-часова
периоперативна антибиотична профилактика с II-III
генерация цефалоспорин.
Задължителна антикоагулантна профилактика с
парентерален или перорален коагулант.
Задължително следоперативно настаняване
на болния в клиника (отделение) за интензивно
лечение с високо ниво на
мониторинг и реанимационни грижи

13. Всяка диагностично-лечебна процедура се
извършва при спазване на съответния протокол
Таблица № 2
Диагностично-лечебни протоколи
Рентгеново изследване на опорно-двигателния апарат (ОДА)
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Цел: Подпомагане диагностиката на патологичните промени в костната система.
Показания: Всички заболявания и травми
на костната система.
Условия за осъществяване: Наличие на стационарен рентгенографски кабинет, рентгенов
лаборант и специалист по образна диагностика.
Подготовка за изследването: Попълване на
фиш за образнодиагностично изследване с указания за необходимите проекции и вероятната
диагноза. Отразяване във фиша на писменото
съгласие на пациента за провеждане на изследването. Фишът се попълва от специалист
ортопед-травматолог.
Извършител на изследването: Рентгенов
лаборант и специалист по образна диагностика.
Компютърна томография
Цел: Прецизиране диагностиката на заболяванията и травмите на костно-мускулната система.
Показания: Вътреставни фрактури, фрактури
на таза и гръбначния стълб, туморни ново
образувания, заболявания на гръбначния стълб,
остеонекрози и др.
Условия за осъществяване: Наличие на
компютър-томограф, рентгенов лаборант и
специалист по образна диагностика.
Подготовка за изследването: Попълване на
фиш за образнадиагностично изследване с указания за необходимите проекции и вероятната
диагноза. Отразяване във фиша на писменото
съгласие на пациента за провеждане на изследването. Фишът се попълва от специалист
ортопед-травматолог.
Извършител на изследването: Рентгенов
лаборант и специалист по образна диагностика.
Ангиографско изследване
Цел: Диагностициране на съдови малформации, травматични съдови промени и др.
Показания: Травматични лезии на съдове,
костни тумори, предоперативно планиране при
васкуларизирани костни присадъци и др.
Условия за осъществяване: Ангиографски
кабинет, снабден с ангиограф, ангиографски
катетри, анестезиологичен апарат, спешен шкаф.
Подготовка за изследването: Пациентът се
тества за чувствителност към контраста 24 часа
преди изследването. Избръсване на областта,
в която ще бъде извършвано ангиографското
изследване. Попълва се фиш от специалиста
ортопед-травматолог за ангиографско изследване с указания за необходимите проекции и
вероятна диагноза. Отразяване във фиша или
историята на заболяването на писменото съгласие на пациента за провеждане на изследването.
Специални изисквания: При провеждане
на изследването пациентът се придружава от
лекар ортопед-травматолог.
Поведение след изследването: Пациентът се
транспортира до клиниката на лежаща количка
с поставена пясъчна торбичка върху мястото
на пункцията за 24 часа. Спазва се постелен
режим за същото време. Следи се за циркулаторни нарушения.
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Ставна пункция
Диагностична
Лечебна
Изследване вида на Обемно отбременяпунктата
ване – евакуация на
Вкарване на въз- хематом, ексудат.
дух или контрастна Промиване с антисептичен разтвор.
материя
Апликация на антибиотик
Място за извършване на манипулацията:
Манипулационен сектор на хирургичен кабинет
Екип:
Лекар
Манипулационна медицинска сестра
Условия:
Спазване на строга антисептичност:
в окосмена част – след избръсване
не се пунктира през рани или инфектирани места
на кожата
Хирургично почистване на кожата около входната
точка – с мощни антисептични препарати
Използване на стерилни игли и спринцовки за
еднократна употреба
Възможни усложнения:
Инфекция
Засягане на съдове и нервни структури
Протоколи за оперативни интервенции
Протокол за директна екстензия
Индикации:
Нестабилни фрактури и противопоказания за оперативно
лечение
Отбременяване на става
Предотвратяване на контрактури
Лечение на контрактури
Условия:
Стерилна обстановка
Подготвен екип: лекар-оператор (покрива стерилно оперативното поле и
осъществява операцията)
сестра инструментираща
(подготвя необходимия инструментариум и асистира на
оператора)
санитар – осигурява условия за
осъществяване на операцията
(придържа крайника в правилна позиция и доставя необходимия инструментариум)
Инструментариум:
К игли
Скоби за директна екстензия
Тежести за директна екстензия
Въженце за осъществяване на
тракцията
Шина за директна екстензия
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Особености:

Индикации:
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Избръсване на окосмена част
от санитар
Не се прониква през рани,
инфектирани места на кожата,
места с кожни заболявания
Хирургично почистване на
кожния периметър около входната и изходната точка
Използване на стерилни К игли
(за долен крайник по-дебели)
Предварително инфилтриране
на локален анестетик двустранно – подкожно и субпериостално
След поставяне на металната
скоба задължително последната трябва да се разтвори
максимално, респективно
да се обтегне К иглата
Входни точки за прокарване
на иглите през олекранон – откъм медиално, на 2-3 см дистално от върха (пази N.ulnaris)
Кондилна или супракондилна
екстензия – откъм медиално,
на нивото на горния полюс
на пателата
През tuberositas tibiae – откъм
латерално на 1-1,5 см под върха
Супрамалеоларна – откъм латерално, на около 5-6 см над
ставата, пред фибулата
През калканеуса – откъм латерално, на 2,5 см под и зад
върха на фибулата
Тежест – зависи от целта на
екстензията, вида на травмата
(давност, класификация)
и мускулатурата на пациента
При обичайните случаи с фрактура на долен крайник се използва тежест приблизително
10 % от теглото на болния
При луксации или фрактури – луксации на ТБС – значително по-голяма тежест –
10 – 20 кг
(като тежестта се увеличава
постепенно)
При фрактури на брахиум
тежестта се преценява индивидуално (тегло, мускулатура,
фрактура)
Протоколи за метална остеосинтеза
Заигляне с киршнерови игли
Перкутанна фиксация на фрактури
Фрактури в детска възраст
Авулзионни фрактури
Фрактури на фаланги, метакарпални и метатарзални кости
Коригиращи остеотомии
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Условия:
Стерилна операционна
Подготвен екип: лекар-оператор (покрива стерилно оперативното поле и
осъществява операцията)
лекар-асистент (асистира на
оператора)
сестра инструментираща (подготвя необходимия инструментариум и асистира на оператора)
анестезиологичен екип (обезболява болния и осигурява
условия за протичане на операцията)
рентгенов лаборант (осигурява
рентгенов контрол на репозиция и остеосинтеза в хода
на операцията и окончателни
графии)
санитар, осигуряващ условия за
осъществяване на операцията
(приема болния в предоперационна и го облича, поставя го на
операционната маса, асистира
по време на операцията на
операционната сестра, извежда
болния от операционна)
Инструментариум: К игли
Стерилни хирургични инструменти
Оборудване:
Ортопедична операционна
маса
Рентгенов апарат
Механичен или електрически
борер
Операционна лампа
Негативоскоп
Интервенция:
Вечерта преди интервенцията
болният е подготвен за интервенцията от дежурната сестра,
оперативното поле е обработено със стерилна превръзка
Санитар приема пациента в
операционната и го поставя
на операционната маса
Анестезиологичен екип обезболява пациента
Лекар почиства стерилно оперативното поле,
като санитарят полива с антисептични разтвори
Лекар покрива стерилно оперативното поле
Операторът с помощта на
асистент осъществява закрита
репозиция на фрактура под
рентгенов контрол или кръвно,
извършвайки хирургически
достъп и репонирайки фрактурата
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Операторът фиксира фрагментите с една или повече К игли
с различен диаметър в зависимост от вида на фрактурата
Операторът послойно затваря
тъканите при открита репозиция
Операторът или асистент правят стерилна превръзка
Анестезиологичният екип извежда пациента от анестезия
Рентгенов лаборант прави контролни рентгенографии
Санитар извежда пациента от
операционна
Първи асистент записва оперативен протокол
Остеосинтеза чрез телен серклаж
Коси фрактури на тръбести
кости
Авулзионни фрактури
Фрактура на патела

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

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

14. Според срока, налагащ необходимостта от
лечебна намеса, операциите са спешни, срочни
(с отложена спешност) и планови.
15. Според продължителността на престоя
и необходимостта от хоспитализация на пациента се осъществява амбулаторно лечение и
стационарно лечение.
16. Еднодневна хирургия по ортопедия и
травматология, като приложение на инвазивни или оперативни методи в планов порядък,
в рамките на един ден, без осигуряване на
болнично легло за хоспитализация за по-продължителен престой в лечебното заведение се
извършва при спазване на изискванията на този
стандарт, медицинския стандарт „Анестезия и
интензивно лечение“ и общите медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна и
естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия.
17. В своята ежедневна диагностична и лечебна дейност ортопед-травматологът взаимодейства със специалисти от други медицински
специалности: анестезиолози, хирурзи, рентгенолози, ревматолози, невролози и неврохирурзи,
пластични хирурзи и други. Това взаимодействие се осъществява съгласно правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред на
лечебното заведение и следва да отговаря на
деонтологичните изисквания за колегиални
взаимоотношения.
18. При смесени екипи в комбинирани травматични увреждания травматологът е подчинен
на хирурга – ръководител на екипа, който носи
отговорността за цялостната екипна дейност.
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IА. Изисквания за осъществяване на специалността „Ортопедия и травматология“ в
структури от I, II и III ниво на компетентност
в болници за активно лечение:
1.Структури (клиники/отделения) от I ниво:
Минимален брой лекари и специалисти:
двама лекари със специалност „Ортопедия и
травматология“.
Минимален обем дейност: структурата трябва
да извършва минимум по 200 операции годишно
на всеки 10 легла.
Други условия: на територията на болницата,
в която функционира структурата по ортопедия
и травматология, следва да бъдат разположени
клинична лаборатория I ниво и рентгенов апарат.
2. Структури (клиники/отделения) от II ниво:
Минимален брой лекари и специалисти:
четирима лекари, от които трима със специалност „Ортопедия и травматология“.
Минимален обем дейност: структурата трябва
да извършва минимум по 250 операции годишно
на всеки 10 легла.
Компетентност: структурата следва да извършва оперативни интервенции със среден и
голям обем и сложност.
2.1.Други условия:
2.1.1. На територията на болницата, в която функционира структурата по ортопедия и
травматология, следва да бъдат разположени
клинична лаборатория II ниво, микробиологична лаборатория и рентгенов апарат за скопия
и графия.
2.1.2. Лечебното заведение следва да разполага с осигурен достъп до С рамо, апаратура
за КАТ или МРТ (собствена или по договор на
територията на населеното място, с осигурено
обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния) и
структура по обща и клинична патология (на
територията на населеното място).
3. Структури (клиники/отделения) от III
ниво:
Минимален брой лекари и специалисти:
шестима лекари, от които четирима със специалност „Ортопедия и травматология“.
Минимален брой сертифицирани специалисти: един със свидетелство за артроскопия.
Минимален обем дейност: структурата
трябва да извършва минимум по 250 операции
годишно на 10 легла, от които 50 % големи и
много големи операции.
Компетентност: структурата следва да извършва хирургично лечение на всички заболявания на опорно-двигателната система,
с комплицирано протичане и при които се
предполагат много голям обем и сложност
високоспециализирани дейности.
3.1. Други условия:
3.1.1. На територията на болницата, в която функционира структурата по ортопедия и
травматология, следва да бъдат разположени
клинична лаборатория II или III ниво, вклю-
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чително с възможност за кръвно-газов анализ,
хемостазеология и др., микробиологична лаборатория, рентгенов апарат за скопия и графия.
3.1.2. Структурата следва да разполага с
осигурен достъп до структура по обща и клинична патология собствена или по договор (на
територията на населеното място) и апаратура
за КАТ или МРТ собствена или по договор (на
територията на населеното място) с осигурено
обслужване на болницата 24 часа в денонощието,
включително и при спешни състояния.
II. Условия и ред за осъществяване на ортопедо-травматологичната дейност в лечебни
заведения за извънболнична и болнична помощ
1. Лечебни заведения за извънболнична
помощ:
1.1. Амбулатория за първична медицинска
помощ.
Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) извършва:
1.1.1. първична диагностика на вродени аномалии, дегенеративни и възпалителни ставни
заболявания;
1.1.2. спешно лечение на малки повърхностни
наранявания в областта на крайниците;
1.1.3. при необходимост насочва пациента
към специалист по ортопедия и травматология.
1.2. Амбулатория за специализирана медицинска помощ, която може да бъде:
1.2.1. Индивидуална и групова практика по
ортопедия и травматология – кабинет на лекар
със специалност „Ортопедия и травматология“;
1.2.2. Медицински център (МЦ), Медицински
център (МДЦ) и Диагностично-консултативен
център (ДКЦ) – кабинет на лекар със специалност „Ортопедия и травматология“.
Специалистът по ортопедия и травматология
извършва:
а) диагностика на ортопедо-травматологичната нозология, провеждане на амбулаторно
лечение с консервативни методи, контролни
прегледи, оценка на трудоспособността, извършване и подмяна на превръзки и гипсови
имобилизации, както и малки хирургически
манипулации (хирургична обработка на екскориации и малки повърхностни рани, единични
шевове, сваляне на конци от оперативни рани,
повърхностни некректомии, ставни пункции
и околоставни и вътреставни инсталации на
медикаменти);
б) при необходимост пациентът се насочва
към лечебно заведение за болнична помощ
за допълнително диагностично уточняване и
лечение;
в) предоперативна подготовка на пациента по
назначение от приемащото лечебно заведение;
г) оперативна дейност в медицински център
и диагностично-консултативен център с операционен сектор.
1.3. Медико-техническата лаборатория по
ортопедия и травматология изработва:
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– ортопедични ортезни и протезни конструкции.
2. Лечебни заведения за болнична помощ:
2.1. Структура по ортопедия и травматология I ниво
2.1.1. В отделение по ортопедия и травматология I ниво се извършват операции с
малък и среден обем и сложност в областта
на травматологията и операции с малък обем
и сложност в областта на ортопедията.
2.1.2. Дейностите по т. 2.1.1 може да се
осъществяват и в структура по хирургия при
спазване на изискванията на този стандарт за
структура по ортопедия и травматология I ниво
на компетентност.
2.1.3. В условия на спешност в хирургично
отделение, в което работи лекар-специалист
по ортопедия и травматология, могат да се
извършват първична травматологична помощ,
обработка на повърхностни рани, операции с
малък обем и сложност от областта на травматологията, имобилизация на фрактурите и
подготовка на пациента, при необходимост,
за транспортиране до отделение/клиника по
ортопедия и травматология на друга болница.
2.2. Структура по ортопедия и травматология
(отделение/клиника) II ниво
2.2.1. В клиниката/отделението по ортопедия
и травматология освен дейността по т. 2.1.1 се
извършват, съобразно нивото на съответната
структура, и:
а) операции с голям обем и сложност в
областта на травматологията;
б) операции със среден и голям обем и
сложност в областта на ортопедията.
2.2.2. Дейностите по т. 2.2.1 може да се
осъществяват и в структура по хирургия II
или III ниво, при спазване на изискванията
на този стандарт за структура по ортопедия и
травматология II ниво на компетентност.
2.3. Структура по ортопедия и травматология
(отделение/клиника) III ниво
В клиниката/отделението по ортопедия и
травматология освен дейностите по т. 2.1.1 и
2.2.1 се извършват, съобразно нивото на съответната структура, и:
а) операции с много голям обем и сложност
в областта на травматологията;
б) операции с голям и много голям обем и
сложност в областта на ортопедията.
2.4. Структурите (клиники/отделения) по
ортопедия и травматология могат да се профилират и да извършват големи и много големи
операции съобразно спецификата на съответната структура.
2.5. Дейността на болничните структури
по ортопедия и травматология се извършва
съгласно раздел I, т. 14.
2.6. Цялостната дейност и редът на работа в структурата (отделението/клиниката)
по ортопедия и травматология, включително
профилирана, се определят от правилника за
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устройството, дейността и вътрешния ред на
съответното лечебно заведение за болнична
помощ.
III. Изисквания за ортопедично-травматологична дейност в амбулатория за специализирана
медицинска помощ
1. База и оборудване на ортопедично-травматологичен кабинет:
1.1. Ортопедично-травматологичният кабинет (минимална площ – 12 кв.м) има два
функционално свързани работни сектора: за
прегледи и за манипулации.
1.2. Самостоятелно разположеният кабинет
разполага освен това с чакалня и санитарен
възел. Специализираните кабинети в структурата на групова практика, МЦ, МДЦ и ДКЦ
разполагат и с допълнителни помещения – стерилизационна, регистратура, апаратни, складове,
сервизни помещения.
1.3. Хигиенни и инсталационни изисквания:
1.3.1. минималната светла височина на
помещенията при самостоятелно разположен
ортопедичен кабинет е 2,20 м, а в рамките
на медицински и диагностично-консултативен
център – 2,50 м;
1.3.1.1. стените на манипулационния сектор,
стерилизационната, санитарният възел, както и
зоните за санитарните прибори се изпълняват
с покрития, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция (гладък фаянс, теракота и др.)
на височина 1,80 м от готов под;
1.3.1.2. стените на кабинетите, на помещенията за краткосрочно лечение и наблюдение,
на регистратурата и чакалнята и на коридорите се изпълняват с латексова боя и с други
покрития, позволяващи влажно почистване и
дезинфекция; не се допускат релефни мазилки;
1.3.1.3. подовите настилки в кабинетите,
манипулационната, стерилизационната и санитарните възли трябва да са водонепропускливи,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция; в тези помещения не се допускат подови
настилки на текстилна основа; в останалите
помещения подовите настилки трябва да са
топли, позволяващи влажно почистване и
дезинфекция;
1.3.1.4. осветлението в различните видове
помещения трябва да отговаря на изискванията на БДС 1786-84 „Осветление. Естествено и
изкуствено“; допускат се без естествено осветление следните помещения: санитарен възел,
апаратни, складове, сервизни помещения и
други неработни помещения;
1.3.1.5. в помещенията, за които не е осигурено естествено проветряване, се предвижда
механична вентилация или климатизация;
1.3.1.6. всеки кабинет, манипулационна и
санитарен възел се оборудват с мивка с течаща
топла и студена вода, отговаряща на изискванията на вода за пиене;
1.3.1.7. помещенията се обзавеждат с мебели
и съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция;
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1.3.1.8. задължително се осигуряват складови
помещения или обособено място за разделно
съхранение на чистите и използвани постелъчен
инвентар и работно облекло, вкл. обвивки на
инвентара, както и за съхранение на съдовете
и препаратите за почистване и дезинфекция
на помещенията;
1.3.1.9. при оборудване с рентгенова апаратура помещението следва да отговаря на
изискванията по т. 10;
1.3.1.10. инсталационни изисквания: отоплителните, вентилационните, климатичните, водопроводните и канализационните инсталации,
електрозахранването и електрическите уредби
трябва да отговарят на съответните нормативни
технически изисквания.
1.4. Допълнителни дейности:
1.4.1. могат да се сключват договори с друго
лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал;
1.4.2. изпирането на постелъчния материал
и работното облекло се извършва в перални,
предназначени за целта;
1.4.3. при работа в лечебно заведение за извънболнична помощ, което извършва дейности
по ортопедия и травматология, се спазват съответните подзаконови нормативни актове за
начини и средства за дезинфекция в лечебните
заведения и за хигиенни норми и изисквания
при провеждане на стерилизация;
1.4.4. събирането и временното съхранение
на битовите отпадъци и опасните отпадъци от
медицинската дейност се извършва разделно,
на определени за целта места; отпадъците от
медицинската дейност задължително се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни
средства, разрешени от МЗ, и се опаковат по
начин, който не допуска контакт с тях; опасните
отпадъци от медицинската дейност се предават
на лицензирани фирми за последващо третиране.
1.5. Оборудване:
1.5.1. Оборудване на ортопедично-травматологичен кабинет:
1.5.1.1. медицинска кушетка – 1 бр.
1.5.1.2. апарат за артериално налягане със
стандартен маншет и широк маншет – 1 бр.
1.5.1.3. стетоскоп – 1 бр.
1.5.1.4. медицински термометър – 1 бр.
1.5.1.5. подвижна инструментална маса – 1 бр.
1.5.1.6. стойка за инфузия – 1 бр.
1.5.1.7. спешен шкаф – 1 бр.
1.5.1.8. лекарска чанта за медикаменти,
инструменти и консумативи за домашни посещения – 1 бр.
1.5.1.9. саморазгъващ се балон – 1 бр.
1.5.1.10. бутилка с кислород с редуцир вентил – 1 бр.
1.5.1.11. маска за кислород – 1 бр.
1.5.1.12. аспиратор – 1 бр.
1.5.1.13. назогастрална сонда – 1 бр.
1.5.1.14. стомашна сонда – 1 бр.
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1.5.1.15. въздуховод (Godell) – 1 бр.
1.5.1.16. усторазтворител – 1 бр.
1.5.1.17. крамерови шини – 1 бр.
1.5.1.18. сух стерилизатор – 1 бр.
1.5.1.19. негативоскоп – 1 бр.
1.5.2. Обурудване за високоспециализирани
дейности:
1.5.2.1. ехограф с трансдюсер за ултразвуково
изследване на стави;
1.5.2.2. остеодензитометър;
1.5.2.3. игли за ставна пункция, различни
видове – 5 бр.
1.5.3. Специалистите по ортопедия и травматология в групова практика, МЦ, МДЦ и ДКЦ
може да използват общо оборудване, както
следва: електрокардиограф и ехографски апарат; АМБУ, ендотрахеална тръба, ларингоскоп,
кислородна бутилка, плочки за изследване на
кръвни групи и тестсеруми за изследване на
кръвни групи от системата АВО и спешен шкаф.
1.6. Инструментариум:
1.6.1. хирургичен ножодържач – 3 бр.
1.6.2. скалпели с различни остриета – 10 бр.
1.6.3. пинцета анатомична – 2 бр.
1.6.4. пинцета хирургична – 2 бр.
1.6.5. ножица права островърха, средна – 2 бр.
1.6.6. ножица права островърха, малка – 2 бр.
1.6.7. кръвоспиращи щипки, средни и малки – 4 бр.
1.6.8. стелиета – 3 бр.
1.6.9. екартьори тип „Воробьов“ – 4 бр.
1.6.10. екартьори двузъби – 2 бр.
1.6.11. корнцанг – 3 бр.
1.6.12. иглодържател – 2 бр.
1.6.13. шивашка ножица за марли – 1 бр.
1.6.14. емайлирани тави за инструменти и
превързочен материал – 3 бр.
1.6.15. бъбрековидни легенчета – 2 бр.
1.6.16. метални тави за стерилизация – 2 бр.
1.6.17. стерилизационен барабан, го лям – 1 бр.
1.6.18. стерилизационен барабан, среден (по
1 септичен и 1 асептичен) – 2 бр.
1.6.19. стерилизационен барабан, малък (по
1 септичен и 1 асептичен) – 2 бр.
1.6.20. инструмент за сваляне на гипс (гипсорезачка) – 1 бр.
1.6.21. инструмент за сваляне на гипс тип
крокодил – 1 бр.
1.7. Консумативи:
1.7.1. памук – 1 кг
1.7.2. марля – 10 м
1.7.3. бинтове, малки, средни и големи, по
20 бр.
1.7.4. левкопласт, обикновен – 5 бр.
1.7.5. левкопласт, антиалергичен – 5 бр.
1.7.6. спринцовки, 5 мл – 30 бр.
1.7.7. спринцовки, 10 мл – 30 бр.
1.7.8. спринцовки, 20 мл – 20 бр.
1.7.9. игли за спринцовки, мускулни и венозни, по 100 бр.
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1.7.10. игли със синтетични конци, различни
размери – 100 бр.
1.7.11. хирургични компреси с прорез – 10 бр.
1.7.12. микулич кърпи – 10 бр.
1.7.13. тампони за бактериологично изследване – 10 бр., 2-88
1.7.14. гипсовъчни бинтове, различни размери – 50 бр.
1.7.15. абокат, различни размери – 10 бр.
1.7.16. системи за инфузионни разтвори – 10 бр.
1.7.17. есмарх – 2 бр.
1.7.18. антибиотичен унгвент – 2 бр.
1.7.19. йодасепт – 200 мл
1.7.20. спирт 70 градуса – 1 литър
1.7.21. йодбензин – 1 литър
1.8. Медицински документи:
1.8.1. амбулаторен лист – бл. МЗ – НЗОК
№ 1
1.8.2. медицинско направление – бл.
МЗ – НЗОК № 3
1.8.3. направление за медико-диагностична
дейност – бл. МЗ – НЗОК № 4
1.8.4. талон за ЛКК – бл. МЗ – НЗОК № 6
1.8.5. рецептурна бланка – бл. МЗ – НЗОК
№ 5
1.8.6. рецепти за упойващи средства с номерация
1.8.7. направление за хоспитализация образец МЗ 119
1.8.8. книга за издаване на болнични листове
за временна неработоспособност
1.8.9. бързо известие за заболяване (отравяне)
и за заразно болен
1.8.10. бързо известие за задължително съобщение на злокачествено заболяване
1.8.11. медицинска бележка
1.8.12. журнал за диспансеризация
1.8.13. съобщение за настъпила смърт
1.8.14. картони за диспансеризация
1.8.15. касова бележка за директно заплащане
1.8.16. печат
2. Квалификационни изисквания:
2.1. Ортопедично-травматологичният кабинет се ръководи от специалист ортопед-травматолог.
2.2. Неговата квалификация отговаря на
държавните изисквания за придобиване на
специалността и изискванията за допълнителна
и продължителна квалификация.
2.3. Под негов контрол в кабинета могат да
работят като участници в екип и други специалисти: ортопед-травматолози, специализанти
по клиничната специалност „Ортопедия и
травматология“ и лекари от друга специалност.
2.4. Медицинска сестра работи в помощ и
под ръководството на специалиста ортопедтравматолог.
2.5. Към ортопедично-травматологичния
кабинет може да работи и санитар-гипсовач.
3. Дейност на ортопед-травматолога
3.1. Диагностична и лечебна дейност:
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3.1.1. За изпълнението на тази дейност специалистът поставя диагноза на заболяванията
посредством необходимите диагностични и
лечебни методи:
3.1.1.1. снемане на подробна анамнеза;
3.1.1.2. физикално изследване и оглед на
пациента;
3.1.1.3. специфични палпаторни техники по
топографски области;
3.1.1.4. временна и трайна хемостаза;
3.1.1.5. локално обезболяване;
3.1.1.6. пунктиране, сондиране и катетеризиране;
3.1.1.7. вземане, съхраняване и организиране транспорта на материали за биопсично и
цитологично изследване;
3.1.1.8. правилно интерпретиране на специализираните апаратни, инструментални и лабораторни методи на изследване: образни – със и
без контраст, фиброендоскопски, радиоизотопни,
хормонални и на туморни маркери, морфологични, клинично-лабораторни, патофизиологични.
3.1.2. Извършва специализирани общохирургични манипулации и изследвания в амбулаторни и домашни условия:
3.1.2.1. пункция на естествени и патологично
преформирани кухини;
3.1.2.2. лечение на хронични и трудно зарастващи (проблемни) рани;
3.1.2.3. декубитални рани;
3.1.2.4. съдови рани по крайниците при венозна и артериална недостатъчност;
3.1.2.5. диабетно стъпало;
3.1.2.6. следоперативно усложнени рани;
3.1.2.7. рани от термични, химични и лъчеви
травми;
3.1.2.8. инцизия;
3.1.2.9. ексцизия;
3.1.2.10. дрениране;
3.1.2.11. некректомия;
3.1.2.12. катетеризация на пикочен мехур;
3.1.2.13. трахео- и кониотомия по витални
индикации;
3.1.2.14. венесекция;
3.1.2.15. ендоартериални апликации;
3.1.2.16. имобилизации.
3.1.3. Ортопед-травматологът осъществява
своята дейност въз основа на методиката, същността, диагностичните възможности и интерпретира резултатите от клиничните, параклиничните кръвни и биохимични, микробиологични,
вирусологични, микологични, имунологични,
цитологични, хистопатологични, рентгенови,
функционални, биопсични и хемостазиологични
изследвания в диагностиката на ортопедичните
и травматологичните заболявания.
3.1.4. Изгражда терапевтичен подход за
етиологично и симптоматично лечение на
ортопедичните и травматологичните болести
и придружаващите заболявания при всеки
конкретен пациент.
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3.1.5. Познава критериите за хоспитализация
на пациенти с ортопедични и травматологични
заболявания и при необходимост ги насочва
своевременно към лечебните заведения за
болнична помощ с оглед допълнително диагностично уточняване и лечение.
3.1.6. Познава показанията и противопоказанията за хирургично лечение на пациентите,
извършва първоначален клиничен преглед за
оценка на оперативния риск (КПООР) и ги
подготвя за оперативна интервенция.
3.1.7. При необходимост насочва пациента
и към друг специалист за предоперативна
консултация.
3.1.8. Проследява оперирани болни в късния
постоперативен период (след 30-ия ден), като
извършва профилактика, откриване и лечение
на евентуални усложнения.
3.1.9. Извършва тестване за алергия към
лекарствени средства.
3.1.10. Определя кръвна група.
3.1.11. Притежава знания и умения за овладяване на спешните състояния.
3.1.12. При необходимост извършва:
3.1.12.1. инжекции – подкожна, мускулна
и венозна;
3.1.12.2. интрадермални, скарификационни
и конюнктивални тестове;
3.1.12.3. парентерални инфузии;
3.1.12.4. кардио-пулмонална ресусцитация
(по витални индикации);
3.1.12.5. ЕКГ – ориентировъчно разчитане;
3.1.12.6. отстраняване на хирургичен шевен
материал;
3.1.12.7. превръзка на рана;
3.1.12.8. прилагане на тетаничен анатоксин;
3.1.12.9. локална анестезия: инфилтрационна;
3.1.12.10. изписва необходимите за лечението
лекарствени средства.
3.1.13. Извършва следните видове прегледи:
3.1.13.1. първичен преглед с описание на
анамнеза, общ и локален статус;
3.1.13.2. вторичен преглед и оценка на нов
медицински проблем;
3.1.13.3. първичен преглед в домашни условия;
3.1.13.4. вторичен преглед в домашни условия;
3.1.13.5. консултация с друг специалист в
домашни условия;
3.1.13.6. консултация с друг специалист в
амбулаторни условия;
3.1.13.7. експертиза на временна неработоспособност;
3.1.13.8. оценка на наличието и тежеста на
трайна неработоспособност;
3.1.13.9. оценка на здравословно състояние.
3.1.14. Познава медицинските и отчетните
формуляри (бланки) и стриктно води медицинската документация.
3.2. Профилактична дейност:
3.2.1. извършва дейностите по профилактика
на заболяванията на опорно-двигателния апарат.
3.3. Рехабилитационна дейност:
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3.3.1. извършва проследяване, диагностика
и своевременно лечение на очакваните усложнения при пациенти с хронични ортопедични
и травматологични заболявания.
3.4. Специализирана ортопедично-травматологична дейност:
3.4.1. В операционен сектор към медицински
център, медико-дентален център или диагностично-консултативен център се извършват
следните дейности:
3.4.1.1. шев на меки тъкани до ниво фасция;
3.4.1.2. инцизия на повърхностен флегмонт;
3.4.1.3. промивка на дренаж;
3.4.1.4. смяна на дренаж или тампонада;
3.4.1.5. сондиране на повърхностни фистули;
3.4.1.6. вземане на биопсичен материал от
меки тъкани;
3.4.1.7. ексцизия при рани, инфекции и др.;
3.4.1.8. инцизия на панарициум и паронихия;
3.4.1.9. инцизия на сухожилен панарициум;
3.4.1.10. шев на мускули и фасция при травма;
3.4.1.11. диагностична и лечебна пункция на
повърхн. кисти и абсцеси;
3.4.1.12. тестове кожни инконюнктивални
за анестетици;
3.4.1.13. отстраняване на чуждо тяло от ръка
без инцизия;
3.4.1.14. отстраняване на чуждо тяло без
инцизия от горен крайник;
3.4.1.15. отстраняване на чуждо тяло от
стъпало без инцизия;
3.4.1.16. отстраняване на чуждо тяло без
инцизия от долен крайник;
3.4.1.17. аспирация на бурса;
3.4.1.18. напасване на протеза на горна част
на ръка и рамо;
3.4.1.19. напасване на протеза на ръка дистално от китка;
3.4.1.20. напасване на протеза над коляно;
3.4.1.21. напасване на протеза под коляно;
3.4.1.22. заместване или смяна на гипс на
горен крайник;
3.4.1.23. заместване или смяна на гипс на
долен крайник;
3.4.1.24. инцизия и дренаж на палмарно или
тенарно пространство;
3.4.1.25. отстраняване на нокът и нокътно
ложе;
3.4.1.26. миотомия;
3.4.1.27. бурзотомия;
3.4.1.28. отстраняване на хирургически материали.
3.5. Високоспециализирана ортопедичнотравматологична дейност:
3.5.1. Ехографско изследване на стави при
деца и възрастни (изисква се сертификат за
допълнителна квалификация).
3.5.2. Шев на екстензорно сухожилие и сухожилно влагалище.
3.5.3. Ставна пункция (диагностична и терапевтична).
3.5.4. Биопсия на повърхностни новообразувания.
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3.5.5. Остеодензометрия (изисква се сертификат за допълнителна квалификация).
3.5.6. Артроскопия
3.6. Качеството на ортопедично-травматологичната дейност в лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ се определя
от следните критерии и показатели:
3.6.1. Критерии за качество:
3.6.1.1. безопасност;
3.6.1.2. удовлетвореност на пациента;
3.6.1.3. икономическа и социална ефективност;
3.6.1.4. равнопоставеност, достъпност и своевременност на медицинската помощ;
3.6.1.5. крайни резултати от медицинското
обслужване (здравен статус).
3.6.2. Критерии за оценка на ортопедичнотравматологичната дейност:
3.6.2.1. професионална квалификация и
контрол върху нея;
3.6.2.2. ефикасност и ефективност на диагностичната работа;
3.6.2.3. ефикасност и ефективност на медикаментозното лечение;
3.6.2.4. съотношение между насочени: приети
за хоспитализация;
3.6.2.5. ефикасност и ефективност на оперативното лечение;
3.6.2.6. грижи за болния;
3.6.2.7. контрол на асептиката и антисептиката;
3.6.2.8. вътреболнични инфекции, с подчертан
акцент върху нозокомиални раневи инфекции.
3.6.3. Количествените показатели за оценка
на ортопедично-травматологичната дейност:
3.6.3.1. брой обслужени болни;
3.6.3.2. брой извършени манипулации;
3.6.3.3. брой гипсови имобилизации;
3.6.3.4. брой извършени експертизи;
3.6.3.5. брой домашни посещения;
3.6.3.6. брой извършени оперативни интервенции.
3.7. Периодичен контрол на качеството:
3.7.1. Осъществява се от органите за управление и контрол на лечебното заведение.
3.7.2. Резултатите се анализират и обсъждат
на тримесечие.
IV. Изисквания за ортопедично-травматологичната дейност в структура по ортопедия
и травматология I ниво
1. Ортопедично-травматологично отделение
I ниво
1.1. В ортопедично-травматологично отделение (ОТО) се извършва дейност съгласно
раздел II, т. 2.1.1 при спазване на съответните
диагностично-лечебни протоколи и правилника
за устройството, дейността и вътрешния ред на
лечебното заведение.
1.2. Изисквания за болнична база и оборудване:
1.2.1. болничните стаи отговарят на действащите в страната хигиенните изисквания;

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

1.2.2. минималната площ за един болен в
самостоятелна стая е 12 м2, а в стая с две и
повече легла – 6,5 м2;
1.2.3. подовата настилка, стените и мебелите
в болничните стаи са от материали, позволяващи
ежедневно влажно измиване и дезинфекция;
1.2.4. медицинското оборудване съответства
на извършваната ортопедично-травматологична
дейност и се почиства и дезинфекцира съгласно
техническата документация от производителя;
1.2.5. структурата разполага с превързочни
за асептични и за септични превръзки, манипулационна и гипсовъчна; лекарски кабинет,
сестринска работна стая и сервизни помещения.
1.3. Операционни зали:
1.3.1. всяко отделение ползва най-малко две
операционни зали – за асептични и септични
операции – собствени или в рамките на общоболничния операционен блок;
1.3.2. операционните зали се разполагат в
изолирана, но удобна за комуникации зона на
отделението или в рамките на общият операционен блок;
1.3.3. местоположението на залата да позволява лесно транспортиране към стая за
интензивно лечение или към болничната стая
в стационара;
1.3.4. една операционна зала се разкрива
с разчет за около 400 хирургически операции
годишно;
1.3.5. операционната зала разполага с пространствени, санитарно-хигиенни условия, оборудване, инструментариум и консумативи за
извършване на операциите по т. 1.8.2.
1.4. Операционната зона включва:
1.4.1. операционните зали;
1.4.2. помещение за подготовка на хирургическия екип, оборудвано с 2 – 4 мивки с течаща
вода (топла и студена) и кранове, задвижвани с
лакет или фотоклетка, шапки, маски, огледала;
1.4.3. желателно е да има и помещение за
предоперативна подготовка с инсталация за
кислород, аспирация, консумативи за подготовка на болни (тръби за интубация, сонди,
катетри и др.);
1.4.4. желателно е да има и помещение за
следоперативно събуждане с мобилни болнични легла, монитори за контрол на жизнените
функции, инсталации за кислород и аспирация;
1.4.5. помощни помещения: съблекалня за
мъже и жени, стая за почивка на персонала,
складове за инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, помещения за
стерилизация.
1.5. Оборудване на операционна зала:
1.5.1. операционна маса, ортопедична с
екстензия;
1.5.2. операционна лампа и аварийно резервно осветление;
1.5.3. подвижна допълнителна лампа;
1.5.4. електрокаутер;
1.5.5. желателно е залата да е оборудвана
със система за аспирация – централна и допълнителна вакуумна помпа, излази за кислород,
сгъстен въздух;
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1.5.6. хирургически инструментариум, специфичен според вида на оперативната намеса
(мекотъканна или костна):
1.5.6.1. моторни системи;
1.5.6.2. рентген телевизионна установка;
1.5.7. хирургически консумативи и превързочни материали;
1.5.8. анестезиологичен апарат и консумативи;
1.5.9. стерилизацията на инструментариума
и материалите е централна; желателно е да
се разполага и с възможност за локална стерилизация;
1.5.10. бактерицидни лампи за операционните
зали и помощните помещения;
1.5.11. препоръчително е наличието на климатични системи във всяка операционна зала;
1.5.12. използваната апаратура подлежи на
контрол за изправност и безопасност.
1.6. Правила за асептика и антисептика в
операционна зала:
1.6.1. всяка операционна зала се почиства,
измива и дезинфекцира след всяка операция;
седмично се извършва основно почистване и
дезинфекция;
1.6.2. апаратурата в операционните зали се
почиства и дезинфекцира ежедневно;
1.6.3. след всяка операция хирургическият
инструментариум се почиства механично и се
измива, след което се стерилизира;
1.6.4. в операционната зала се влиза и работи
със специално облекло и обувки;
1.6.5. контрол на асептиката и антисептиката
в операционна зала се извършва периодично от
органите за управление и контрол на лечебното
заведение и РИОКОЗ;
1.6.6. достъпът до операционната зала е
ограничен; право да влизат имат постоянно
работещият персонал, хирургическият и анестезиологичният екип, болните за операция;
1.6.7. потокът на движение на персонала се
регламентира; напускайки операционната зала,
се минава отново през съблекалнята за подмяна
на операционните дрехи и обувки;
1.6.8. движението на болните за операция
е от стаята за подготовка към операционната
зала или от помещението за предоперативна
подготовка след интубация – в операционната
зала; след операцията болният се извежда в
стая за събуждане или към интензивния сектор.
1.7. Персонал и квалификационни изисквания:
1.7.1. отделението се ръководи от лекар – специалист по ортопедия и травматология;
1.7.2. лекарският и сестринският персонал
осигуряват комплексни и цялостни грижи за
пациентите по отношение на диагностичните
изследвания, медикаментозно и оперативно
лечение, предоперативни и следоперативни
грижи, диетичен и рехабилитационен режим;
1.7.3. оперативният екип включва: лекароператор със специалност по ортопедия и
травматология, който е ръководител на екипа;
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при необходимост се включва и асистент, който
може да е лекар-хирург или специализиращ
лекар; операционна медицинска сестра; санитар-гипсовач.
1.8. Организация на работата в отделението:
1.8.1. Прием на болни:
1.8.1.1. приемът на пациенти за лечение се
извършва от приемно-консултативен кабинет
или спешни кабинети;
1.8.1.2. приемът на пациенти се осъществява
в планов или спешен порядък;
1.8.1.3. спешно и планово постъпващите
пациенти се подлагат на задължителен санитарно-хигиенен преглед и обработка;
1.8.1.4. приемът на планови пациенти се
осъществява според правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на болницата;
1.8.1.5. при приемането на планов пациент
приемащият лекар/екип се запознава с придружаващата документация, снема анамнеза,
осъществява клиничен преглед, назначава необходимите лабораторни и образни изследвания
и консултации, определя работната диагноза и
подготвя документацията за хоспитализация;
1.8.1.6. при постъпването на пациент със
спешно състояние след уточняване на диагнозата
приемащият лекар/екип извършва необходимите спешни дейности, предшестващи хоспитализацията (хемостаза, репозиция, имобилизация,
амбулаторна хирургична обработка и др.); при
необходимост се осъществява консултация с
други специалисти;
1.8.1.7. при показания за спешна ортопедично-травматологична операция решението
се взема от оторизирано лице и аргументирано се отразява в историята на заболяването;
ръководителят на екипа отговаря за организацията на интервенцията: извършването на
необходимите консултации и изследвания,
вземането на информирано съгласие от пациенти в съзнание, формирането на хирургичен
екип и осъществяването на операцията; след
извършването на операцията пациентът се
настанява в структура за интензивно лечение
или болничния стационар.
1.8.2. Изисквания при извършване на оперативни дейности:
1.8.2.1. в отделението се извършват ортопедични и травматологични операции в зависимост
от нивото му на компетентност;
1.8.2.2. броят на членовете на хирургичния
екип се определя от обема и сложността на
осъществяваната оперативна намеса;
1.8.2.3. хирургичният екип извършва една
операция от оперативния разрез до зашиване на
раната и сваляне на болния от операционната
маса; смяната на хирург-оператора по време
на оперативната намеса е недопустимо освен
по медицински показания или извънредни
обстоятелства;
1.8.2.4. операторът – ръководител на екипа, носи цялата отговорност за провежданата
операция;
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1.8.2.5. операторът може да бъде сменен от
по-старши по опит и ранг хирург при възникнали в хода на операцията проблеми;
1.8.2.6. специализантът по ортопедия и
травматология участва като асистент в хирургичния екип; по преценка на ръководителя на
екипа специализантът може да поеме ролята
на оператор на част от операцията или цялата
операция; това е възможно при задължителна
асистенция и контрол от ръководителя на екипа,
носещ отговорност за операцията.
1.9. Обем на диагностичните възможности
при ортопедично-травматологично болен:
1.9.1. клинично-лабораторни изследвания:
ДКК, СУЕ, коагулационен статус, кръвна захар,
кръвна урея, креатинин;
1.9.2. микробиологични изследвания;
1.9.3. ренгенови изследвания:
Рентгенографии на крайниците
Рентгенографии на раменния пояс и горния
крайник
Рентгенографии на стерноклавикуларната става
Рентгенографии на клавикулата
Рентгенографии на акромиоклавикуларната става
Рентгенографии на скапулата
Рентгенографии на раменната става
Рентгенографии на хумеруса
Рентгенографии на лакетната става
Рентгенографии на антебрахиума
Рентгенографии на гривнената става
Рентгенографии на дланта и пръстите
Рентгенографии на таза и долния крайник
Рентгенографии на таза
Рентгенографии на сакроилиачните стави
Рентгенографии на тазобедрените стави
Рентгенографии на бедрената кост
Рентгенографии на колянната става
Рентгенографии на подбедрицата
Рентгенографии на глезенната става
Рентгенографии на стъпалото и пръстите
Рентгенографии на гръбначния стълб
Рентгенографии на цервикални прешлени
Рентгенографии на торакални прешлени
Рентгенографии на лумбални прешлени
Рентгенографии на сакрума
Рентгенографии на опашните кости
Рентгенографии на черепа

1.9.4. електрокардиография (ЕКГ);
1.9.5. възможности за спешно биопсично
изследване.
1.10. Консултативна помощ:

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

1.10.1. осигуреност с 24-часова спешна консултативна помощ от специалист по вътрешни
болести/кардиолог, анестезиолог, невролог,
педиатър;
1.10.2. осигуряване на възможност за консултации по показания с външни консултанти:
съдов хирург, уролог, гръден хирург, неврохирург,
профилиран интернист, гинеколог;
1.10.3. при рентгеновата диагностика се
спазват изискванията на медицински стандарт
„Образна диагностика“.
V. Изисквания за ортопедично-травматологичната дейност в структура по ортопедия и
травматология II ниво:
1. Клиника/отделение по ортопедия и травматология II ниво
1.1. В клиниката/отделението се извършва
следната дейност:
1.1.1. диагностично-лечебна дейност в област
та на ортопедията и травматологията съгласно
изискванията на този стандарт и правилника
за устройството, дейността и вътрешния ред
на болницата;
1.1.2. експертна дейност;
1.1.3. здравноинформационна дейност, превенция и профилактика на травматизма.
1.2. База и оборудване:
1.2.1. Ортопедично-травматологичен кабинет
в консултативно-диагностичния блок: помещенията и оборудването на кабинета отговарят
на изискванията в раздел III.
1.2.2. Болничен стационар: освен изискванията в раздел IV отделението разполага
най-малко с 10 болнични легла; оптималният
брой на леглата в една стая е 2 или 3, като се
препоръчва най-малко 7 % от стаите да са с
едно легло.
1.2.3. Клиниката/отделението разполага със
следните помещения: превързочни за асептични
и септични превръзки, гипсовъчна, манипулационна, сестринска работна стая, кабинет на
старшата сестра, съблекалня, кухненски офис,
стая за подготовка на болните за операция
или изследвания, помещение за дезинфекция,
складове, коридори.
1.2.4. Препоръчително е кабинетите на началника на клиниката/отделението, лекарския
персонал, сътрудниците и старшата сестра да
са в обособена административна част, отделно
от болничните стаи.
1.2.5. Клиниката/отделението е осигурено
със:
1.2.5.1. мивки с течаща топла и студена вода
във всички помещения;
1.2.5.2. централно и локално осветление в
болничните стаи, манипулационни, превързочни, лекарски кабинети;
1.2.5.3. резервен енергоизточник;
1.2.5.4. бактерицидни лампи стационарни в
манипулационните и превързочни стаи, стационарни или подвижни в болничните стаи;
1.2.5.5. централно отопление;
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1.2.5.6. излазни точки на инсталации за кислород и аспирация – за леглата за интензивно
наблюдение.
1.2.6. Клиниката/отделението е оборудвано
със:
1.2.6.1. болнични ортопедични легла;
1.2.6.2. болнични шкафове, осветителни тела;
1.2.6.3. хирургически инструментариум и
колички за асептични и септични превръзки;
1.2.6.4. ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори,
негативоскоп.
1.2.7. Клиниката/отделението разполага със:
1.2.7.1. вътрешнокомуникативни връзки
(телефони) между кабинети, манипулационна,
превързочни, операционни, ОАРИЛ, спешно
отделение/кабинет и приемно-консултативен
кабинет;
1.2.7.2. инсталация за повикване от болничните стаи (светлинна, звукова, комбинирана).
1.2.8. Болните със септични състояния или
усложнения задължително се изолират в септични стаи, обслужвани от отделен персонал,
отделна количка, инструменти, материали за
превръзки, бельо и ръкавици за еднократна
употреба, отделно сортиране и извозване на
мръсно бельо и отпадъчни материали.
1.3. Операционна зона. Разполага се в изолирана, но удобна за комуникации зона на
отделението или в рамките на общоболничния
операционен блок, която позволява лесно
транспортиране от подготвителната стая към
операционната зала, от последната към стая
за възстановяване след анестезия, към стая за
интензивно лечение или към болнична стая в
стационара.
1.3.1. Операционната зона включва:
1.3.1.1. операционните зали;
1.3.1.2. помещение за подготовка на хирургическия екип;
1.3.1.3. помещение за предоперативна подготовка с инсталация за кислород, аспирация,
консумативи за подготовка на болни (тръби за
интубация, сонди, катетри и др.);
1.3.1.4. помещение за следоперативно събуждане с мобилни болнични легла, монитори
за контрол на жизнените функции, инсталации
за кислород и аспирация;
1.3.1.5. помощни помещения – съблекалня
за мъже и жени, стая за почивка на персонала,
складове за инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, помещения за
стерилизация на инструментариум и материали;
1.3.1.6. препоръчително е да има компютър
за оформяне на документацията;
1.3.1.7. препоръчително е наличието на
възможност за фото- и видеодокументиране
на извършените операции.
1.3.2. В операционната зона се спазват правилата за асептика и антисептика.
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1.4. Операционна зала. Отделението разполага най-малко с две операционни зали – за
асептични и септични операции – собствени или
в рамките на общоболничния операционен блок:
1.4.1. една операционна зала се разкрива с
разчет за 200 големи и 200 малки хирургически
операции годишно;
1.4.2. осигурени са пространствени и санитарно-хигиенни условия за извършване на
операции по т. 1.10;
1.4.3. осигурено е оборудване, инструментариум и консумативи съгласно т. I.13 и I.14.
1.5. Оборудване на операционна зала:
1.5.1. операционна маса ортопедична с
екстензия;
1.5.2. операционна лампа и аварийно резервно осветление;
1.5.3. подвижна допълнителна лампа;
1.5.4. електрокаутер;
1.5.5. система за аспирация – централна и
допълнителна вакуумна помпа, излази за кислород, сгъстен въздух;
1.5.6. хирургически инструментариум, специфичен според вида на оперативната намеса
(мекотъканна или костна):
1.5.6.1. моторни системи;
1.5.6.2. рентген телевизионна установка;
1.5.7. хирургически консумативи и превързочни материали;
1.5.8. анестезиологичен апарат и консумативи;
1.5.9. стерилизацията на инструментариума
и материалите е централна;
1.5.10. бактерицидни лампи;
1.5.11. препоръчително е наличието на климатични системи във всяка операционна зала;
1.5.12. използваната апаратура подлежи на
контрол за изправност и безопасност.
1.6. Персонал на клиниката/отделението и
квалификационни изисквания:
1.6.1. клиниката/отделението се ръководи
от началник-отделение – лекар със специалност „Ортопедия и травматология“, като за
началник на клиника е необходимо той да бъде
хабилитирано лице;
1.6.2. в клиниката/отделението работят лекари със или без специалност; съотношението
между лекари със специалност и без такава
не трябва да надвишава 50 %: 50 %; броят на
лекарите в отделението се определя според:
1.6.2.1. броя на обслужваното население;
1.6.2.2. кадровото осигуряване на дежурните лекари (дневен и нощен) с полагащата се
почивка след дежурство;
1.6.2.3. осигуряването на двучленен хирургичен екип за всяка операционна маса ежедневно;
1.6.2.4. кадровото осигуряване на приемноконсултативния кабинет;
1.6.3. в клиниката/отделението работят лекари с разчет – един хирург на 150 големи и
средни операции с двама асистенти;
1.6.4. медицинската сестра в клиниката/
отделението наблюдава общото състояние на
болния, превързва оперативните рани, следи
за жизнените показатели в пред- и следоперативния период и сигнализира на лекар при
отклонение от нормата;
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1.6.5. лекарският и сестринският персонал
полагат грижи за болните по отношение на
диагностика, медикаментозно и оперативно
лечение, предоперативни и следоперативни
грижи, процедури и рехабилитация;
1.6.6. санитарите изпълняват задачи, свързани
с хигиенно-санитарно обслужване на болните,
и технически задачи, възложени от лекар или
медицинска сестра;
1.6.7. съотношението лекари/сестри е 1:2.
1.6.8. след акредитация клиниката/отделението може да бъде определено за база за
специализация със заповед на министъра на
здравеопазването.
1.7. Организация на работата в клиниката/
отделението:
1.7.1. приемът на болни се осъществява
съгласно раздел IV;
1.7.2. диагностичната и лечебната дейност
на клиниката/отделението се извършват в
консултативно-диагностичния и стационарния
блок на болницата;
1.7.3. при диагностично-лечебната дейност
се прилагат съвременни постижения на медицинската наука, като се спазват изискванията
на този стандарт;
1.7.4. дейностите се осъществяват от екипи
под ръководството на началника на клиниката/
отделението и старшата медицинска сестра;
1.7.5. за диагностика и лечение се приемат
лица, при които лечебната цел не може да бъде
постигната от лечебно заведение за извънболнична помощ или структура по ортопедия и
травматология I ниво;
1.7.6. лечението се осъществява чрез пълно
или частично стациониране (дневен стационар);
частичното стациониране се допуска, когато
не е необходимо диагностичните и лечебните
процедури да се извършват през нощта и при
условие, че състоянието на болния позволява
той да пребивава в домашна обстановка;
1.7.7. лечението се прекратява при:
1.7.7.1. волеизлияние на лицето, прието за
лечение, а когато не може да изрази своята
воля – от негов законен представител, освен в
предвидените от закона случаи;
1.7.7.2. приключване на лечението или когато
то може да продължи в извънболнични условия;
1.7.7.3. груби нарушения на задълженията
от страна на лицето, прието за лечение, освен
ако то се намира в състояние, застрашаващо
живота му.
1.8. При извършване на оперативна намеса
пациентът задължително се изследва за:
1.8.1. кръвногрупова принадлежност;
1.8.2. пълен набор от клинико-лабораторни
и функционално-диагностични изследвания,
изискуеми за даденото заболяване.
1.9. Преди извършване на оперативна интервенция болният задължително минава на
преданестезиологичен преглед и консултация
съгласно изискванията на медицински стандарт
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„Анестезия и интензивно лечение“, включващи и преценка за свръхчувствителност към
анестетични средства и степен на оперативния
риск по ASA.
1.9.1. При прилагане на методи за диагностика и лечение, които водят до временна
промяна на съзнанието на пациента, като
упойки и хипнози, се взема предварително съгласие на лицата, върху които ще се прилагат,
а ако са недееспособни – на техните законни
представители или попечители. Изключение
се допуска при необходимост от провеждането
на животоспасяващи медицински процедури.
1.9.2. Лекарите в клиниката/отделението са
длъжни да разясняват по подходящ начин на
пациента и на неговите законни представители
характера на заболяването, обема на необходимите диагностични изследвания и лечебни
методи с произтичащите от тях рискове, както
и вероятния изход от заболяването.
1.9.3. Лекарите са длъжни на основата на
информацията, поднесена на пациента, да получават информираното му съгласие за извършването на медико-диагностичните и лечебните
процедури и манипулации.
1.9.4. Ръководителят на болницата съгласувано с комисията по етика издава заповед
за случаите, при които ще се иска писмено
съгласие от страна на пациентите или на техните законни представители, извън случаите,
определени със закон или друг нормативен акт.
1.9.5. В клиниката/отделението II ниво не
могат да се извършват:
1.9.5.1. лечебни дейности, които не са посочени в нивото на компетентност;
1.9.5.2.диагностични, лечебни и рехабилитационни методи, средства и процедури, които
не са утвърдени от медицинската наука и
противоречат на изискванията в този стандарт;
1.9.5.3. изпитвания на лекарства, апаратура
и методи на лечение, които не отговарят на
изискванията на закон или подзаконов нормативен акт и водят до риск от увреждане
здравето на пациента.
1.9.6. Дейността в операционната зона се ръководи от началника на отделението/клиниката:
1.9.6.1. в операционната зона работят наймалко две операционни сестри; броят им се
определя от следните показатели:
1.9.6.1.1. дневна осигуреност – 1 операционна
сестра, в рамките на един работен ден, на една
операционна маса;
1.9.6.1.2. при 24-часова спешна помощ – една
операционна сестра на маса за подсигуряване
на две до три смени;
– препоръчително е осигуряване на операционна сестра „на разположение“ за повикване
при спешен случай;
1.9.6.2. в операционната работи и помощен персонал (санитари), който извършва
санитарно-хигиенна поддръжка, дезинфекция
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на операционните зали между две операции,
изхвърляне на отпадъчни материали, сортиране
на мръсно операционно бельо.
1.10. Оперативните намеси се извършват
от хирургически екип, който включва: оператор – ръководител на екипа, асистент (асистенти) и операционни медицински сестри:
1.10.1. операторът – ръководител на екипа,
е хирург със специалност „Ортопедия и травматология“;
1.10.2. големината на хирургическия екип се
определя от сложността и обема на операцията
съгласно раздел I, т. 13; при малка по обем и
сложност операция е достатъчен хирург-оператор и операционна сестра;
1.10.3. към хирургическия екип принадлежи
член на операционния персонал (санитар) с
помощни функции: съдействие при обличане на
операционни дрехи, подаване на допълнително
необходими операционни инструменти, материали, консумативи, разтвори; препоръчително е
операционна сестра да регистрира във формуляр
употребените консумативи за осчетоводяването
им и за икономическите разходи;
1.10.4. хирургическият екип извършва операцията с участие на анестезиологичен екип в
оборудвана операционна зала съгласно т. 4.3.5;
1.10.5. хирургическият екип извършва една
операция от оперативния разрез до зашиване
на оперативната рана; смяната на хирург-оператор по време на операция е недопустимо,
освен в случаите, когато той не е в състояние
да извърши операцията по независещи от него
причини; присъединяването към екипа на асистент по време на операция е задължително,
ако операцията се окаже по-голяма по обем;
1.10.6. операторът може да бъде сменен от
по-старши хирург, ако по време на операцията
възникнат проблеми, застрашаващи живота
на болния;
1.10.7. функциите на оператор могат да
бъдат поети от друг член на екипа за цялата
операция или части от нея, но само с разрешението на оператора – ръководител на екипа, в
негово присъствие или под негова асистенция;
отговорността за изхода на операцията носи
операторът – ръководител на екипа;
1.10.8. специализиращият лекар може да
работи като асистент или оператор, на ниво
на своята компетентност, под контрола и указанията на оператора – ръководител на екипа;
1.10.9. операционната сестра подготвя необходимия инструментариум, консумативи, следи
за стерилността на оперативното поле и инструментариума, за чистотата на операционните
зали; освен инструментираща тя може да бъде
и асистираща операционна сестра.
1.11. Отделението/клиниката по ортопедия
и травматология разполага с възможности за
ползване на следните диагностични изследвания:
1.11.1. клинична и физиологична диагностика:
1.11.1.1. ЕКГ;
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1.11.1.2. ехокардиография;
1.11.1.3. функционално изследване на дишането;
1.11.2. клинично-лабораторни изследвания:
1.11.2.1. ПКК с диференциално броене;
1.11.2.2. СУЕ, пълни биохимични изследвания;
1.11.2.3. пълен хемостазеологичен статус;
1.11.2.4. клинично-химични изследвания;
1.11.2.5. изследване на тиреоидни хормони
и ревматологични фактори – при съответни
показания;
1.11.3. експресни микробиологични изследвания, вкл. за изследване на анаероби;
1.11.4. имунологични изследвания;
1.11.5. хемотрансфузионни изследвания,
вкл. изследване на антитела и директна съвместимост;
1.11.6. образна диагностика чрез:
– рентгенографичен апарат с възможности
за извършване на следните изследвания:
Рентгенографии на крайниците
Рентгенографии на раменния пояс и горния
крайник
Рентгенографии на стерноклавикуларната става
Рентгенографии на клавикулата
Рентгенографии на акромиоклавикуларната става
Рентгенографии на скапулата
Рентгенографии на раменната става
Рентгенографии на хумеруса
Рентгенографии на лакетната става
Рентгенографии на антебрахиума
Рентгенографии на гривнената става
Рентгенографии на дланта и пръстите
Рентгенографии на таза и долния крайник
Рентгенографии на таза
Рентгенографии на сакроилиачните стави
Рентгенографии на тазобедрените стави
Рентгенографии на бедрената кост
Рентгенографии на колянната става
Рентгенографии на подбедрицата
Рентгенографии на глезенната става
Рентгенографии на стъпалото и пръстите
Рентгенографии на гръбначния стълб
Рентгенографии на цервикални прешлени
Рентгенографии на торакални прешлени
Рентгенографии на лумбални прешлени
Рентгенографии на сакрума
Рентгенографии на опашните кости
Рентгенографии на черепа

1.11.6.1. возим рентгенов апарат със С рамо
за операционната зала;
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1.11.6.2. ултразвуков апарат с възможност
за доплерово изследване;
1.11.6.3. компютърен томограф;
1.11.7. електрофизиологични изследвания – електромиограф;
1.11.8. патоморфологични изследвания с
възможност за спешно биопсично изследване
(гефрир).
1.12. Изисквания за консултации и дейности
при лечение на ортопедично-травматологично
болни в отделението:
1.12.1. задължителни консултации със специалист по вътрешни болести/кардиолог, анестезиолог, педиатър (за пациенти до 18 години);
1.12.2. консултации по показания с коремен
хирург, уролог, гръден хирург, неврохирург,
педиатър, профилиран интернист, по образна
диагностика, гинеколог, невролог, патоморфолог,
химиотерапевт.
1.13. Оперативните намеси и манипулации
се извършват съгласно раздел I, т. 13 и диагностично-лечебните протоколи.
2. Структура (клиника/отделение) по ортопедия и травматология III ниво
2.1. В структура по ортопедия и травматология III ниво се извършва следната дейност:
2.1.1. Диагностично-лечебна дейност в целия диапазон на специалността „Ортопедия
и травматология“, включително високоспециализирани, сложни и свръхсложни операции,
манипулации и процедури съгласно изискванията на този стандарт и предвид нивото на
съответната структура.
2.1.2. Консултативно-методична дейност по
ортопедия и травматология в лечебната мрежа.
2.1.3. Обучение на студенти, специализанти
и специалисти.
2.1.4. Научна дейност, включително научноекспериментална.
2.1.5. Здравноинформационна дейност, превенция и профилактика, здравна просвета,
деонтология.
2.2. Изисквания за структура и устройство:
2.2.1. Структурата по ортопедия и травматология (клиника/отделение) III ниво може да
бъде общопрофилна или профилирана:
2.2.1.1. в общопрофилна структура (клиника/
отделение) се осъществява висококвалифицирана диагностично-лечебна дейност в сферата
на основната ортопедично-травматологична
патология, а също така и профилирана дейност
при наличие на необходимия за това материално-кадрови ресурс;
2.2.1.2. в профилирана структура (клиника/
отделение) се осъществява дейност по определена специфична дейност на ортопедията или
травматологията; разкрива се при условие, че
повече от 50 % от дейността є е в областта на
специфичната дейност съгласно раздел I;
2.2.1.3. клиниката/отделението е непосредствено или функционално свързана с консултативно-диагностичния блок и стационарния блок

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

на болницата (операционен блок, структура
по анестезия и интензивно лечение, структура
по физикална и рехабилитациона медицина);
оперативната дейност се извършва в обособен
сектор на операционния блок на болницата
или в самостоятелна операционна зона към
отделението/клиниката.
2.3. База и оборудване:
2.3.1. Допълнителни изисквания към т. 1:
2.3.1.1. разкрива се най-малко с 10 и наймного с 40 болнични легла;
2.3.1.2. болничните стаи са с 1 до 4 легла,
оптимално с 2 легла;
2.3.1.3. осигурени са стаи за изолиране на
болни със септични състояния и усложнения,
които се обслужват от отделен персонал;
2.3.1.4. осигурени са помещения за лекции
и семинари, библиотека, видеопрожекции,
мултимедия, интернет и e-mail;
2.3.1.5. в профилирана клиника/отделение
(травматологична, за спинална хирургия, детска)
леглата са съответно оборудвани с модулни,
тракционни приставки, защитни бариери и
други; в клиника с преобладаващ гериатричен
профил или пациенти със залежаване е желателно наличието на антидекубитални дюшеци;
2.3.1.6. клиниката/отделение да притежава
подвижен рентгенов апарат за изследване на
лежащо болни (на екстензионно лечение и
други методи);
2.3.2. Спешният травматологичен кабинет
към структура по ортопедия и травматология
III ниво притежава:
а) кабинет за прегледи, разполагащ поне
с две кушетки с паравани и с възможност за
вкарване на допълнителна количка;
2.3.2.1. негативоскоп със секторно усилване
на светлината;
2.3.2.2. манипулационна-превързочна за превръзки и минимални амбулаторни манипулации;
2.3.2.3. пряк достъп до амбулаторна операционна зала за извършване на малки по обем
хирургични обработки и операции;
2.3.2.4. помещение за репозиции и имобилизации, обзаведено със:
2.3.2.4.1. гипсовъчна маса;
2.3.2.4.2. репозиционни апарати (Бьолер и
др.);
2.3.2.4.3. набор от гипсовъчни инструменти
(гипсовъчен нож, гипсорезачка, клещи, телорезачка);
2.3.2.4.4. телевизионна рентгенова уредба;
2.3.2.4.5. анестезиологичен апарат за краткотрайна наркоза.
2.4. Операционна зала. Допълнителни изисквания за оборудване към т. 1:
2.4.1.пълен набор/набори от инструментариум за конвенционална костна и мекотъканна
хирургия: скалпели, игли, иглодържатели, анатомични и хирургични пинцети, хемостатични и
проходни инструменти, захващащи инструменти,
распаториуми, разнообразни костодържатели,
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длета, шила, елеватори, зъбчати и меки екартьори, ножици, клещи, сонди, протектори,
бургии, трион на Gilli, ампутационен нож,
чукове и други;
2.4.2. набори от конвенционални и специализирани импланти за костна хирургия, съобразени с профила на клиниката: остеосинтезни
средства за екстра-/интрамедуларна и външна
фиксация, спинални имплантати, ендопротези и
др.; използваните импланти да са регистрирани
и разрешени за употреба в страната;
2.4.3. инструментариум за специализирана и
елективна хирургия по профила на клиниката:
инструментации за екстра-/интрамедуларна
остеосинтеза, външна фиксация, спинални
инструментации, набори за ендопротезиране,
миниванзивна и ендоскопска хирургия, реплантационна хирургия, педиатрична хирургия
и други;
2.4.4. апаратура за извършване на високоспециализирани хирургични дейности по профила на клиниката: артроскоп, операционен
микроскоп, агрегати за бориране и римериране
и други;
2.4.5. електротермокаутери (по един на
операционна маса);
2.4.6. специализирани операционни маси с
възможност за разполагане на болния по гръб,
корем и странично, с приставки за позициониране на крайниците и тракционни устройства
(за халотракция, тракция на крайниците);
препоръчително е масите да са пропускливи
за рентгенови лъчи;
2.4.7. телевизионна рентгенова уредба с
електронно усилване на образа; наличие на
двупланов апарат с подвижно С рамо; препоръчително е наличието на двукомпонентно
устройство за едновременна визуализация в
две проекции, както и фотопринтер с хартиен
и електронен носител на образа;
2.4.8. препоръчително е наличието на апарат
за интраоперативна хемореинфузия (cell-saver) в
операционна зала към клиника, извършваща операции с голяма кръвозагуба (тазова и гръбначна
хирургия, ендопротезиране, онкохирургия);
2.4.9. препоръчително е наличието на собствено депо (или бърз достъп до такова) за
консервирана костна тъкан.
2.5. Персонал и квалификационни изисквания:
2.5.1. Отделение по ортопедия и травматология се ръководи от началник-отделение със
специалност по ортопедия и травматология.
Клиниката по ортопедия и травматология се
ръководи от лекар със специалност по ортопедия и травматология, хабилитирано лице.
Началникът на профилирано отделение/клиника
притежава допълнителна квалификация и опит
по съответната специфична дейност.
2.5.2. Лекарският състав включва лекариординатори с призната специалност „Ортопедия
и травматология“ и лекари без специалност
(специализанти), като съотношението им е
50 %:50 %.
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2.5.3. Старшата сестра е с висше образование по здравни грижи с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, организира и
ръководи работата на сестринския персонал и
санитарите.
2.5.4. Персоналът на клиниката/отделението
осъществява дейността си съгласно длъжностни
характеристики, утвърдени от ръководителя на
болницата.
2.6. Организацията на работа в клиниката
се осъществява съгласно т. 1.
2.7. Диагностични дейности:
2.7.1. Клиниката/отделението по ортопедия
и травматология е оборудвана или има осигурен достъп до специализирана диагностична
апаратура за клинично-лабораторни, образни,
имунологични, патоморфологични и други
изследвания, както следва:
2.7.1.1. клинична и физиологична диагностика:
2.7.1.1.1. ЕКГ;
2.7.1.1.2. ехокардиография;
2.7.1.1.3. функционално изследване на дишането;
2.7.1.2. клинично-лабораторна диагностика:
2.7.1.2.1. ПКК с диференциално броене;
2.7.1.2.2. СУЕ;
2.7.1.2.3. пълни биохимични изследвания;
2.7.1.2.4. пълен хемостазеологичен статус;
2.7.1.2.5. експресна микробиологична лаборатория, вкл. за изследване на анаероби,
имунологична лаборатория;
2.7.1.2.6. хемотрансфузионна лаборатория,
вкл. за изследване на антитела и директна
съвместимост;
2.7.1.3. препоръчва се:
2.7.1.3.1. вирусологична лаборатория;
2.7.1.3.2. изследване за хламидиална инфекция, химическа лаборатория;
2.7.1.3.3. лаборатория за туморни маркери;
2.7.1.3.4. изследване на тиреоидни хормони
и ревматологични фактори;
2.7.2. образна диагностика посредством:
– рентгенографичен апарат с възможност за:
Рентгенографии на крайниците
Рентгенографии на раменния пояс и горния
крайник
Рентгенографии на стерноклавикуларната става
Рентгенографии на клавикулата
Рентгенографии на акромиоклавикуларната
става
Рентгенографии на скапулата
Рентгенографии на раменната става
Рентгенографии на хумеруса
Рентгенографии на лакетната става
Рентгенографии на антебрахиума
Рентгенографии на гривнената става
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Рентгенографии на дланта и пръстите
Рентгенографии на таза и долния крайник
Рентгенографии на таза
Рентгенографии на сакроилиачните стави
Рентгенографии на тазобедрените стави
Рентгенографии на бедрената кост
Рентгенографии на колянната става
Рентгенографии на подбедрицата
Рентгенографии на глезенната става
Рентгенографии на стъпалото и пръстите
Рентгенографии на гръбначния стълб
Рентгенографии на цервикални прешлени
Рентгенографии на торакални прешлени
Рентгенографии на лумбални прешлени
Рентгенографии на сакрума
Рентгенографии на опашните кости
Рентгенографии на черепа
2.7.2.1. рентгеноскопичен апарат;
2.7.2.2. мобилен рентгенов апарат със С
рамо за операционния блок;
2.7.2.3. апарат за изследване под напрежение (Tellux);
2.7.2.4. ултразвуков апарат;
2.7.2.5. ултразвуков апарат с възможност за
доплерово изследване;
2.7.3. осигурява се чрез собствена структура (на лечебното заведение) или по договор
с друго лечебно заведение на територията на
населеното място достъп до:
2.7.3.1. компютърен томограф или ядреномагнитен томограф;
2.7.3.2. ангиограф с възможност за ангиографска емболизация;
2.7.3.3. спирален компютърен томограф с
възможност за триизмерна реконструкция на
КТ образ – препоръчително;
2.7.3.4. сцинтиграфски изследвания;
2.7.3.5. електрофизиологични изследвания – електромиограф, препоръчва се апарат
за контрол на соматосензорни евокирани потенциали;
2.7.3.6. патоморфологична лаборатория с
възможност за спешен гефрир.
2.8. Изисквания за консултации и дейности
при лечение на ортопедично-травматологично
болни в отделението:
2.8.1. задължителни консултации със специалист по вътрешни болести/кардиолог, анестезиолог, педиатър (за пациенти до 18 години);
2.8.2. консултации по показания с коремен
хирург, уролог, гръден хирург, неврохирург,
педиатър, профилиран интернист, по образна
диагностика, гинеколог, невролог, патоморфолог,
химиотерапевт и др.
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2.9. Оперативните намеси и манипулации
се извършват съгласно раздел I, т. 13 и диагностично-лечебните протоколи.
VI. Критерии и показатели за качество на
дейността в клиника/отделение по ортопедия
и травматология
1. Критериите за качеството на медицинското
обслужване са:
1.1. сигурност и безопасност;
1.2. удовлетвореност на пациента;
1.3. икономическа и социална ефективност;
1.4. равнопоставеност, достъпност, своевременност и достатъчност на медицинската
помощ;
1.5. крайни резултати на здравното обслужване (здравен статус).
2. Критерии за оценка на хирургическата
дейност:
2.1. професионална квалификация и контрол
върху нея;
2.2. ефикасност и ефективност на диагностичната работа;
2.3. ефикасност и ефективност на медикаментозното лечение;
2.4. съотношение между насочени:приети
за хоспитализация;
2.5. ефикасност и ефективност на оперативното лечение;
2.6. грижи за болния;
2.7. контрол на асептиката и антисептиката;
2.8. вътреболнични инфекции, с подчертан
акцент върху нозокомиални раневи инфекции.
3. Показатели за оценка:
3.1. преминали болни;
3.2. брой извършени манипулации;
3.3. брой гипсови имобилизации;
3.4. брой извършени експертизи;
3.5. брой извършени операции;
3.6. използваемост на легловия фонд;
3.7. оборот на легло;
3.8. среден престой на болния в болницата,
предоперативен и следоперативен;
3.9. % оперирани болни с висок оперативен
риск по ASA;
3.10. процентно разпределение на операциите
по тежест и сложност;
3.11. следоперативни усложнения;
3.12. съвпадение с морфологичната диагноза;
3.13. смъртност: в първите 24 часа; при
неоперирани болни; при оперирани болни;
причини за смъртта;
3.14. вътреболнични инфекции;
3.15. оказана консултативна помощ;
4. Периодичен контрол на качеството:
4.1. Осъществява се от органите за контрол
и управление на лечебното заведение.
4.2. Резултатите се анализират и обсъждат
на тримесечие.“
§ 4. В Наредба № 21 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“ (ДВ, бр. 56 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
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1. Думите „Заключителни разпоредби“ се
изменят с „Преходни и заключителни разпоредби“ и в тях се създават § 4 и 5:
„§ 4. (1) Изискванията на буква „З“, т. 2.3.3
и т. 3.3.3 от приложението към член единствен,
ал. 1 за наличие на микробиологична лаборатория на територията на болницата се прилагат
от 1 януари 2014 г.
(2) До 31 декември 2013 г. болницата може
да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.
§ 5. (1) В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със
собствена клинична лаборатория, то следва
да осигури осъществяването на дейност по
клинична лаборатория от съответното ниво,
определено с настоящия стандарт, по договор
със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура
на друго лечебно заведение. В тези случаи
лабораторията, с която е сключен договорът,
следва да бъде разположена в една и съща
сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава
24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата
по гастроентерология.
(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура от лечебно заведение за
извънболнична помощ, тя следва да отговаря
на изискванията за съответното ниво болнична
структура по клинична лаборатория, определени
с Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Клинична лаборатория“
(ДВ, бр. 66 от 2010 г.).“
2. Приложението към член единствен, ал. 1
се изменя така:
„МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“
А. Дефиниция, основна цел и задачи на
медицинската специалност „Гастроентерология“
Гастроентерологията е основна медицинска
специалност. Целта на специалността „Гастро
ентерология“ е придобиване на необходимите
теоретични знания и практически умения за
осъществяване и осигуряване на квалифицирано
и качествено диагностициране, лечение, рехабилитация и профилактика на заболяванията
на гастроинтестиналния тракт (хранопровод,
стомах, тънки и дебели черва), черния дроб,
жлъчната система, панкреаса, перитонеума и
ретроперитонеума за постигане на очаквания
терапевтичен ефект. Отличителна черта на специалността е интердисциплинарният є характер,
обусловен от наличието на припокриващи се
области с други медицински специалности с
хирургична и терапевтична насоченост, отразени по-долу.
Медицинската специалност гастроентерология включва:
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1. Диагностика и специализирано лечение
на заболяванията на гастроинтестиналния тракт
(хранопровод, стомах, тънки и дебели черва),
черния дроб, жлъчната система, панкреаса,
перитонеума и ретроперитонеума.
2. Проследяване ефективността на приложената терапия.
3. Извършване на профилактични дейности.
4. Определяне и степенуване късните последици на гастроентерологичните болести.
5. Диагностика и лечение на онкологичните
заболявания на посочените органи.
6. Интегриране с два основни диагностичнолечебни метода: ендоскопията и абдоминалната
ехография.
7. За осъществяване на диагностична и терапевтична прецизност взаимодействие с други
специалности – клинична лаборатория, образна
диагностика, микробиология, вирусология, клинична имунология, обща и клинична патология,
медицинска генетика и други.
Б. Изисквания за осъществяване на дейност
по гастроентерология
Медицински стандарт „Гастроентерология“
регламентира изискванията по отношение на:
1. Структурата на гастроентерологичната
помощ.
2. Човешките ресурси.
3. Оборудването на лечебните заведения с
апаратура и консумативи съобразно тяхното
ниво.
4. Методите на диагностика и лечение.
В. Направления и дейности
І. Диагностика, лечение и продължително
клинично наблюдение на органични заболявания
и функционални нарушения на гастроинтестиналния тракт, хепато-билиарната система,
панкреаса, абдоминалната кухина, перитонеума
и ретроперитонеалното пространство.
ІІ. Ендоскопия (горна, долна) с диагностична
и лечебна цел.
ІІІ. Абдоминална ехография – конвенционална, доплерова, интервенционална, ендоскопска,
контрастна и други (еласттография).
ІV. Функционална диагностика.
V. Лапароскопия, лапароскопска ехография.
VІ. Хранене и диетология на гастроентерологичните заболявания.
VІІ. Профилактика на гастроентерологичните
заболявания.
Г. Основни методи на диагностика в гастроентерологията
І. Анамнеза и интерпретация на данните.
ІІ. Физикални методи на изследване.
ІІІ. Анализ на лабораторни изследвания:
химични, биохимични, имунологични, вирусологични, молекулярно-биологични, бактериологични и други.
ІV. Функционални методи: сондови методи,
дихателни тестове, фекални тестове.
V. Инвазивни процедури с диагностична
цел – коремна парацентеза.
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VI. Биопсични методи за хистологична
диагноза на бенигнени и малигнени гастроентерологични заболявания – сляпа чернодробна
биопсия, тънкочревна биопсия, биопсия на
туморни лезии и др.
VII. Ендоскопски изследвания:
1. Езофагогастродуоденоскопия, ниска проксимална ентероскопия.
2. Ентероскопия, капсулна ендоскопия.
3. Долна ендоскопия – ректороманоскопия,
сигмоидоскопия, колоноскопия.
4. Ендоскопски интервенционални процедури за цитологична и хистологична диагноза и
лечебни процедури.
5. Ендоскопска холангио-панкреатография
с лечебни процедури.
6. Диагностична лапароскопия.
VІІІ. Абдоминална ехография.
1. Конвенционална ехография тип „сива
скала“.
2. Доплерова ехография – дуплекс, триплекс
скениране.
3. Контрастна ехография.
4. Интервенционална ехография.
4.1. Тънкоиглена аспирационна биопсия под
ултразвуков контрол.
4.2. Целенасочена хистологична биопсия.
4.3. Електронномикроскопска биопсия.
4.4. Перкутанна трансхепатална холангиография.
4.5. Перкутанна панкреатография.
4.6. Други комбинации по образно диагностични методи.
5. Ендоскопска ехография: гoрноендоскопска ехография и долноендоскопска ехография
с ригидна сонда (ендоректална ехография) и
флексибилна сонда.
5.1. Без биопсия.
5.2. С целенасочена пункция за цитологично,
хистологично и микробиологично изследване.
6. Лапароскопия и лапароскопска ехография
със и без биопсия.
ІХ. Изискване в контекста на диагностичния
алгоритъм на други диагностични методи извън
специалността.
Д. Основни методи на лечение в гастро
ентерологията
І. Медикаментозно лечение.
1. Назначаване на консервативна терапия.
2. Проследяване на ефекта є и промяна при
ниска ефективност.
3. Подготовка за продължителна терапия
след овладяване на основни симптоми при
хроничните болести.
4. Прекратяване на лечението след оздравяване на острия процес.
ІІ. Коремна парацентеза с лечебна цел.
ІІІ. Ендоскопски процедури с лечебна цел:
1. На хранопровода, стомаха и червото:
1.1. Дилатация на стриктури (бенигнени и
малигнени) и сфинктерни зони – бужиране,
балонна дилатация при ахалазия.
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1.2. Полипектомии.
1.3. Поставяне на протези при обструкция.
1.4. Локално лечение на варици при портална хипертония.
1.5. Ендоскопска хемостаза при остро кървене
1.6. Ендоскопска екстракция на чуждо тяло.
1.7. Ендоскопска мукозна резекция (макробиопсия).
1.8. Ендоскопска гастро-ентеростома.
1.9. Кръвоспиращи техники в колона и
аналната зона.
1.10. Други процедури.
2. На жлъчната система и панкреаса:
2.1. Ендоскопска папилосфинктеротомия.
2.2. Ендоскопска екстракция на конкременти
от холедоха или общия жлъчен или панкреасен
канал – със и без литотрипсия.
2.3. Ендоскопски назобилиарен и назопанкреасен дренаж.
2.4. Ендоскопска гастро- или дуоденокистостомия със или без протезиране.
2.5. Ендоскопска дилатация.
2.6. Ендоскопско протезиране.
2.7. Лечебни процедури при ендоскопска
ехография – тънкоиглено инжектиране на лекарства, аспирация на парагастрални, ретроперитонеални и панкреасни кисти.
3. Ендоскопски профилактични процедури.
4. Други процедури.
ІV. Лечебни процедури под ултразвуков
контрол.
1. Гастроинтестинален тракт:
1.1. Гастростома, ентеростома под ехографски контрол.
1.2. Аспирация на перианоректални абсцеси
под ендоехографски контрол.
2. Черен дроб.
2.1. Лечение на паразитни и непаразитни
кисти – ПАИР техника.
2.2. Пункционно и дренажно лечение на
абсцеси, разпадни ракови зони, интрахепатални
хематоми.
2.3. Аблация на тумори – първични и метастатични.
3. Слезка:
3.1. Перкутанна аспирация на хематоми,
абсцеси, разпадни ракови огнища, паразитарни
и непаразитарни кисти.
4. Жлъчна система:
4.1. Перкутанна холецистиостома.
4.2. Външен билиарен дренаж – вкл. с преминаване във вътрешен.
5. Панкреас:
5.1. Перкутанно и дренажно лечение на
остър некротизиращ панкреатит.
5.2. Пункционно и дренажно лечение на
панкреасни кисти, псевдокисти и абсцеси.
6. Коремна кухина и ретроперитонеум:
6.1. Перкутанно пункционно и дренажно
лечение на интраабдоминални и ретроперитонеални кисти, абсцеси, локализирани изливи.
Е. Апаратура
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І. Ендоскопска апаратура:
1. Апарати за горна ендоскопия:
1.1. Конвенционални апарати: гастроскоп, дуоденоскоп, сигмоидоскоп, ректоскоп, колоскоп.
1.2. Ендоскопски апарати за специализирана
интервенционална ендоскопия.
1.3. Ентероскоп, набор за капсулна ендоскопия.
2. Апарат за ендоскопска ехография, включително видеоехография.
3. Лапароскоп с апаратура за лапароскопска
ехография.
4. Източник за светлина, аспирационна
помпа, апаратура за дезинфекция, източник на
високочестотен ток.
5. Специализирани набори за ендоскопски
диагностични и лечебни процедури.
6. Архивиращи устройства.
7. Стерилизатори.
ІІ. Абдоминална ехография:
1. Апарати от нисък клас:
1.1. Техническа характеристика – „сива скала“, мултичестотни секторни, линейни за
повърхностни структури или конвексни транс
дюсери 2,5 – 7 MHz, електронно фокусиране,
достатъчен брой синхронизирани канали, наймалко два входа.
1.2. Архивиращи устройства – задължително
условие за всички класове.
1.3. Използват се за целите на извънболничната помощ и като преносими до леглото на
болния и в операционните зали на лечебните
заведения за болнична помощ.
1.4. Апаратите от нисък клас са задължителни
за болници, в които има отделения/клиники
от I ниво, както и за интраоперативна дейност,
ползвайки специални трансдюсери.
2. Апарати от среден клас:
2.1. Техническа характеристика – освен базовите изисквания на ниския клас апаратите от
среден клас са с подобрен софтуер за висока
резолюция (разделителна способност) и притежават Доплерова система с възможности за
дву- или триизмерно изображение (2D – 3D).
2.2. Апаратите от среден клас са задължителни за болници, в които има отделения/
клиники от II ниво.
2.3. Предимство е наличието на апарати от
среден клас за извънболничните структури и
за болници, в които има отделения/клиники
от I ниво.
3. Апарати от висок клас:
3.1. Техническа характеристика – мощни
скенери с най-съвременна технология, които
притежават посочените по-горе устройства, и
към тях: тъканно хармонично изображение,
хармоничен Доплер, препоръчително с възможност за осигуряване на нисък механичен
индекс за контрастни изследвания, три- и четириизмерно изображение (3D – 4D).
3.2. Аксесоари за интервенционални процедури под ехографски контрол.

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

3.3. Към този клас се причисляват апаратите
за горна, долна и лапароскопска ехография
(ехографска видеоендоскопия) и т. нар. минисонда за интрадуктални изследвания.
3.4. Тази апаратура е необходима за болници,
в които има отделения и клиники от III ниво.
3.5. Работата с тази апаратура изисква допълнително обучение на лекарите, извършващи
консултативна дейност и интервенционални
процедури под ехографски контрол.
Ж. Човешки ресурси в клиника/отделение
по гастроентерология
1. Началник на клиника/отделение по гастроентерология е лекар с призната специалност
по гастроентерология. Началникът на клиника
следва да е и хабилитирано лице.
2. В клиника/отделение по гастроентерология
работят лекари с придобита специалност по
гастроентерология, друга медицинска специалност (вътрешни болести; хирургия), лекари
в процес на специализация и лекари без придобита специалност.
3. Броят на лекарите със специалност не
може да е по-малко от 50% от общия брой на
работещите лекари.
4. Лекарите, извършващи високоспециализирана дейност в отделения/клиники по
гастроентерология, трябва да са придобили професионална квалификация за извършването им.
5. Специалисти по здравни грижи в клиники/
отделения по гастроентерология:
5.1. Старша медицинска сестра – 1 на клиника/отделение по гастроентерология с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление
на здравните грижи“.
5.2. Сестрински състав – минимум 4 сестри
за осигуряване на непрекъснат работен график
в самостоятелна структура. Предимство е съотношението сестри:лекари – 2:1.
З. Организация и структура на гастроентерологичната помощ. Нива на компетентност
1. І ниво на компетентност (клиника/отделение по вътрешни болести):
1.1. Дейности по отношение на болни с
гастроентерологични заболявания могат да се
осъществяват като част от дейността на отделение/клиника от съответното или по-високо
ниво на компетентност по медицинската специалност „Вътрешни болести“.
1.2. В тези структури на лечебни заведения
за болнична помощ се извършва диагностика на
заболявания, които изискват „конвенционална
абдоминална ехография“ или „конвенционална
горна и долна гастроентероинтестинална ендоскопия“. Диагностика и лечение на остри,
обострени и хронични гастроентерологични
заболявания, без комплицирано протичане и
при които не се предполагат инвазивни диагностични и терапевтични процедури, изискващи
високо нивo на компетентност (голяма сложност). Лечение на вече диагностицирани на
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по-високо ниво на компетентност заболявания,
при които терапевтичният подход и схема на
лечение са уточнени и стартирани.
1.3. Необходима налична апаратура в лечебното заведение, използвана за нуждите на
диагностично-лечебния процес в структурата:
фиброгастроскоп, фибросигмоидо- или фиброколоноскоп; наличие на УЗ апарат нисък или
среден клас.
1.4. Други изисквания към структурите
от това ниво – прилагат се изискванията за
нивото, определени с медицинския стандарт
„Вътрешни болести“.
2. ІІ ниво на компетентност (клиника/отделение по гастроентерология; клиника/отделение
по вътрешни болести II или III ниво)
2.1. Минимален брой специалисти
2.1.1. В клиника/отделение по гастроентерология работят минимум 3 (трима) лекари,
от които минимум 2 (двама) със специалност
по гастроентерология.
2.1.2. От работещите в структурата лекариспециалисти минимум 1 с квалификация по
„Абдоминална Доплерова ехография – второ
ниво“ и минимум 1 с квалификация по „Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво“.
2.2. Необходима налична в лечебното заведение апаратура, използвана за нуждите на
диагностично-лечебния процес в структурата
по гастроентерология:
2.2.1. Абдоминална ехография – наличие
на минимум един среден клас УЗ апарат за
конвенционална УЗ диагностика с възможност за Доплер ехография. Възможностите за
интервенционални процедури под УЗ, контрастноусилена ехография и ендоскопска или
ендоректална ехография са препоръчителни,
но не задължителни.
2.2.2. Горна гастроинтестинална видеоендоскопия – наличие на минимум един (видео)
фиброгастроскоп, минимум един видеофибродуоденоскоп. Възможностите за интервенционални диагностично-терапевтични процедури по
време на горна видеоендоскопия са препоръчителни. Необходимост от един видеодуоденоскоп
при наличие на специалист със свидетелство за
професионална квалификация по „Ендоскопска
ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ)
и свързаните с нея интервенционални процедури – трето ниво“.
2.2.3. Долна гастроинтестинална видеоендоскопия – наличие на минимум един (видео)
фиброколоноскоп. Възможностите за интервенционални диагностично-терапевтични процедури по време на долна видеоендоскопия са
препоръчителни.
2.2.4. Ректороманоскопия (РРС) – наличие
на минимум един ректоскоп.
2.3. Други условия:
2.3.1. Наличие на територията на лечебното
заведение на клинична лаборатория II ниво с
възможност за:
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2.3.1.1. извършване на стандартен клиниколабораторен панел при ГЕ патология: ПКК с
диференциално броене и морфология на Er,
C реактивен протеин, коагулационен статус,
кръвна захар, азотни тела, йонограма, общ
белтък, албумин, трансаминази, холестазни
ензими, амилаза в серум, общ/дир. билирубин,
урина – общо изследване;
2.3.1.2. извършване на специализирани биохимични, серологични, имунологични и др.
клинико-лабораторни изследвания.
2.3.2. Наличие на територията на лечебното
заведение или на населеното място (сключен
договор) на структура за извършването на вирусологични изследвания е препоръчително,
но не задължително.
2.3.3. Наличие в лечебното заведение на
микробиологична лаборатория, с възможност
за обезпечаване със стандартни и определени
специализирани (ELISA и др.) микробиологични
изследвания.
2.3.4. Наличие в лечебното заведение на
структура за образна диагностика, разполагаща
с рентгенова апаратура за изследване на ГИТ.
Осигурена КТ или МР апаратура на територията на населеното място, с осигуряване непрекъснато 24-часово обслужване на болницата,
включително и при спешни състояния.
2.3.5. Наличие в лечебното заведение на
анестезиологичен екип съгласно Медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“ за
обезпечаване при необходимост на процедури
под анестезия и реанимационни дейности.
2.3.6. Наличие на хирургично отделение/
клиника или договор с лечебно заведение за
болнична помощ, осъществяващо хирургична
дейност на територията на населеното място,
е препоръчително.
2.3.7. Наличие на собствена или осигурена
по договор структура (отделение/лаборатория)
по обща и клинична патология на територията
на населеното място.
2.4. Инструментални изследвания, извършвани в структура по гастроентерология ІІ ниво:
2.4.1. Абдоминална ехография:
2.4.1.1. за практикуване на конвенционална
абдоминална ехография се изисква квалификация по „конвенционална абдоминална
ехография“;
2.4.1.2. за практикуване на абдоминална
Доплер ехография се изисква квалификация по
„абдоминална Доплер ехография – второ ниво“;
2.4.1.3. при наличие на специалист с професионална квалификация по „Интервенционална
и ендоскопска абдоминална ехография – трето
ниво“, при съответна апаратура и задължително
осигурена възможност за реанимационни и
хирургични дейности може да се извършват в
пълен обем процедури от интервенционалната
и ендоскопската ехография.
2.4.2. Горна и долна гастроинтестинална
ендоскопия:
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2.4.2.1. за практикуване на конвенционална
горна и долна гастроинтестинална ендоскопия
се изисква квалификация по „конвенционална
горна и долна гастроинтестинална ендоскопия
с биопсия – първо ниво“;
2.4.2.2. за практикуване на интервенционална (високоспециализирана) горна и долна
гастроинтестинална ендоскопия с умерена
сложност се изисква квалификация по „Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво“;
2.4.2.3. при наличие на специалист със
сертификат за професионална квалификация
по „Ендоскопска ретроградна холанциопанкреатография (ЕРХПГ) и свързаните с нея
интервенционални процедури – трето ниво“ и
съответна апаратура (видеоколохоскоп) със задължителна обезпеченост от анастезиологичен,
реанимационен и хирургичен екип може да се
осъществяват в пълен обем интервенционални
диагностични и терапевтични процедури на
жлъчните пътища и панкреаса.
2.5. В структура по гастроентерология ІІ
ниво на компетентност се осъществяват следните дейности – диагностика и лечение на
остри, обострени и хронични заболявания на
храносмилателната система, с комплицирано
протичане и при които се предполагат инвазивни диагностични и терапевтични процедури:
2.5.1. Диагностика, консервативно лечение
съобразно компетентностите на І и ІІ ниво на
основни и някои по-редки нозологични единици
в гастроентерологията, хепатологията, заболяванията на жлъчната система и панкреаса, перитонеума и ретроперитонеума, разрешаване на ДД
проблеми чрез използването на допълнителни
специализирани патоморфологични, клиниколабораторни и инструментални изследвания за
диагностика, изискващи по-високо ниво на компетентност и възможности, преценка относно
насочване за последващо хирургично лечение.
2.5.2. Абдоминална Доплер ехография – изисква се допълнителна квалификация по абдоминална Доплер ехография.
2.5.3. Инвазивни процедури под ултразвуков контрол (УЗК). Практикуват се от лекар
с призната специалност по гастроентерология; хирургия с допълнителна квалификация
при наличие на посочените УЗ апаратура и
задължителни допълнителни условия, както и
наличие на допълнителна специализирана УЗ
апаратура за конкретни диагностични и терапевтични процедури под УЗ контрол.
2.5.4. Интервенционална горна и долна терапевтична и диагностична гастроинтестинална
ендоскопия с умерена сложност. Последните
се практикуват само от лекар с призната специалност по гастроентерология; хирургия с
допълнителна квалификация при наличие на
посочените основна ендоскопска апаратура и
задължителните допълнителни условия, както
и наличие на допълнителна специализирана
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ендоскопска апаратура за конкретни високо
специализирани ендоскопски диагностични и
терапевтични процедури.
2.5.5. Извършване на перкутанна чернодробна биопсия.
2.5.6. Извършване на диагностична и/или
терапевтична парацентеза.
2.5.7. Диагностика и при наличие на съответна техника определяне на стадия на онкологичните заболявания в гастроентерологията
(с локализация в хранопровод; стомах, тънки
черва, дебело черво, анален канал, черен
дроб, панкреас, жлъчна система, перитонеум,
ретроперитонеум и др.).
2.5.8. Долекуване на вече диагностицирани на
същото или по-високо ниво на компетентност
заболявания, при които терапевтичният подход
и схема на лечение са уточнени и стартирани.
2.5.9. Симптоматично лечение при хронично
прогресиращи и терминални неонкологични и
онкологични заболявания в сферата на гастро
ентерологията, хепатологията, заболяванията на
жлъчната система, панкреаса, перитонеума и
ретроперитонеума.
2.5.10. Провеждане на обучение и допълнителни квалификации в сферата на гастроен
терологията съобразно нормативните актове.
2.6. Минимален обем дейност – минимум
380 преминали болни на 10 болнични легла
годишно.
3. ІІІ ниво на компетентност (клиника/
отделение по гастроентерология)
3.1. Минимален брой специалисти: минимум 6 лекари, от които минимум 4 лекари с
призната специалност по гастроентерология,
минимум 3 с квалификация по конвенционална
абдоминална ехография, минимум 2 с квалификация по абдоминална Доплер ехография,
минимум 1 с квалификация по интервенционална абдоминална ехография; минимум 3 с
квалификация по конвенционална горна и долна
гастроинтестинална ендоскопия, минимум 2 с
квалификация по интервенционална горна и
долна гастроинтестинална ендоскопия и минимум 1 с квалификация по ЕРХП и свързани
интервенционални ендоскопски процедури.
3.2. Необходима налична апаратура в лечебно заведение, използвана за нуждите на
диагностично-лечебния процес, в което има
структура по гастроентерология ІІІ ниво на
компетентност, за извършване на:
3.2.1. Абдоминална ехография – препоръчително е наличие на минимум един висок клас
УЗ апарат за конвенционална УЗ диагностика
с възможност за Доплер ехография, контрастноусилена ехография и ендоскопска ехография
и минимум един среден или висок клас УЗ
апарат за конвенционална УЗ диагностика с
възможност за Доплер ехография и ендоректална ехография. Минимум единият от двата
апарата следва да бъде оборудван за извърш-
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ване на интервенционални процедури под УЗ
контрол. Възможностите за лапароскопска и
интраоперативна ехография са препоръчителни.
3.2.2. Горна гастроинтестинална видеоендоскопия – наличие на минимум два видеогастроскопа, минимум един видеодуоденоскоп.
Задължително допълнително ендоскопско
оборудване за извършване на основни интервенционални диагностично-терапевтични
процедури със среден обем на сложност по
време на горна видеоендоскопия. Допълнително специализирано ендоскопско оборудване за
извършване на интервенционални диагностично-терапевтични процедури с голям обем на
сложност по време на горна видеоендоскопия,
както и извършването на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХП) и
свързани с нея интервенционални диагностични
и терапевтични процедури на papilla Vateri/
сфинктер Одди, жлъчните пътища и панкреаса
е препоръчително.
3.2.3. Долна гастроинтестинална видеоендоскопия – наличие на минимум два видео
колоноскопа. Задължително допълнително
ендоскопско оборудване за извършване на
основни интервенционални диагностичнотерапевтични процедури със среден обем на
сложност по време на долна видеоендоскопия.
Допълнително специализирано ендоскопско
оборудване за извършване на интервенционални диагностично-терапевтични процедури
с голям обем на сложност по време на долна
видеоендоскопия е препоръчително.
3.2.4. РРС – наличие на минимум един
ректоскоп.
3.3. Други условия:
3.3.1. Наличие на територията на лечебното
заведение на клинична лаборатория II или III
ниво с възможност за:
3.3.1.1. извършване на стандартен клиниколабораторен панел при ГЕ патология: ПКК
с диференциално броене и морфология Er,
коагулационен статус, С реактивен протеин,
кр. захар, азотни тела, йонограма, общ белтък,
албумин, трансаминази, холестазни ензими,
амилаза в серум, общ/дир. билирубин, урина – общо изследване;
3.3.1.2. извършване на специализирани биохимични, серологични, имунологични и др. клинико-лабораторни изследвания; извършването
на вирусологични изследвания е задължително.
3.3.2. Наличие в лечебното заведение на
структура по образна диагностика, разполагаща
с рентгенова апаратура за изследване на ГИТ.
Наличието на КТ или МР апаратура е задължително на територията на населеното място
и с осигуряване на непрекъснато 24-часово
обслужване на болницата, включително и при
спешни състояния.
3.3.3. Наличие на микробиологична лаборатория в лечебното заведение, с възможност
за ЕLISA изследвания.
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3.3.4. Наличие в лечебното заведение на
отделение/клиника по анестезиология и интензивно лечение и с обезпечаване на процедури
под анестезия и реанимационни дейности при
необходимост.
3.3.5. Наличие в лечебното заведение на
хирургично отделение/клиника II или III ниво
на компетентност. Допуска се договор с друго
лечебно заведение на територията на населеното място.
3.3.6. Наличие на територията на населеното
място на структура (отделение/лаборатория)
по обща и клинична патология.
3.3.7. Наличие на съвременна аудио-визуална
апаратура и помещения, осигуряващи наличие
на съвременно ниво на обучение.
3.4. Инструментални изследвания в структура
по гастроентерология ІІІ ниво.
3.4.1. Абдоминална ехография:
3.4.1.1. за практикуване на конвенционална
абдоминална ехография се изисква квалификация по конвенционална абдоминална ехография;
3.4.1.2. за абдоминална Доплер ехография се
изисква квалификация по абдоминална Доплер
ехография;
3.4.1.3. за практикуване на интервенционална
и ендоскопска ехография се изисква наличие
на съответна апаратура, квалификация по интервенционална абдоминална ехография, както
и задължителна възможност за реанимационни
дейности и хирургична обезпеченост при възникване на усложнения.
3.4.2. Горна гастроинтестинална ендоскопия:
3.4.2.1. за практикуване на конвенционална
горна гастроинтестинална ендоскопия се изисква квалификация по горна гастроинтестинална
ендоскопия;
3.4.2.2. за практикуване на интервенционална
(високоспециализирана) горна гастроинтестинална ендоскопия с умерена сложност се
изисква квалификация по интервенционална
(високоспециализирана) горна гастроинтестинална ендоскопия с умерена сложност;
3.4.2.3. за практикуване на интервенционална (високоспециализирана) горна гастроин
тестинална ендоскопия с голяма сложност се
изисква квалификация по интервенционална
(високоспециализирана) горна гастроинтестинална ендоскопия с голяма сложност;
3.4.2.4. за практикуване на ендоскопска
ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХП)
и свързани с нея интервенционални (високо
специализирани) диагностични и терапевтични
процедури на papilla Vateri/сфинктер Одди,
жлъчните пътища и панкреаса се изисква
квалификация по ЕРХП и свързани интервенционални ендоскопски процедури.
3.4.3. Долна гастроинтестинална ендоскопия:
3.4.3.1. за практикуване на конвенционална
долна гастроинтестинална ендоскопия се изисква квалификация по долна гастроинтестинална
ендоскопия;
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3.4.3.2. за практикуване на интервенционална
(високоспециализирана) долна гастроинтестинална ендоскопия с умерена сложност се
изисква квалификация по интервенционална
(високоспециализирана) долна гастроинтестинална ендоскопия с умерена сложност;
3.4.3.3. за практикуване на интервенционална (високоспециализирана) долна гастроинтестинална ендоскопия с голяма сложност
се изисква квалификация за интервенционална
(високоспециализирана) долна гастроинтестинална ендоскопия с голяма сложност.
3.5. В структура по гастроентерология трето
ниво се осъществяват следните дейности:
3.5.1. Лечение на всички остри, обострени
и хронични заболявания на храносмилателната система, с комплицирано протичане и при
които се предполагат инвазивни и интензивни
диагностични и терапевтични процедури:
3.5.1.1. диагностика, консервативно лечение
на всички заболявания в областта на гастроентерологията, хепатологията, заболяванията на
жлъчната система и панкреаса, перитонеума
и ретроперитонеума;
3.5.1.2. разрешаване на сложни диференциалнодиагностични проблеми чрез използването
на допълнителни специализирани патоморфологични, клинико-лабораторни, инструментални и инвазивни изследвания за диагностика,
изискващи най-високо ниво на компетентност
и възможности, преценка относно насочване
за последващо хирургично лечение;
3.5.1.3. абдоминална Доплер ехография – изисква се квалификация по абдоминална Доплер
ехография;
3.5.1.4. инвазивни процедури под УЗ контрол съобразно компетентностите на ІІІ ниво;
Последните се практикуват само от лекар с
призната специалност по гастроентерология;
хирургия с допълнителна квалификация по
интервенционална абдоминална ехография
при наличие на посочените УЗ апаратура и
задължителни допълнителни условия, както и
наличие на допълнителна специализирана УЗ
апаратура за конкретни високоспециализирани
диагностични и терапевтични процедури под
УЗ контрол;
3.5.1.5. интервенционална (високоспециализирана) горна и долна терапевтична и
диагностична гастроинтестинална ендоскопия
с умерена сложност; последните се практикуват само от лекар с призната специалност по
гастроентерология; хирургия с допълнителна
квалификация по интервенционална (високо
специализирана) горна и долна гастроинте
стинална ендоскопия с умерена сложност при
наличие на посочените основна ендоскопска
апаратура и задължителните допълнителни
условия, както и наличие на ендоскопска
апаратура за конкретни високоспециализирани
ендоскопски диагностични и терапевтични
процедури с умерена сложност;
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3.5.1.6. интервенционална (високоспециализирана) горна и долна терапевтична и
диагностична гастроинтестинална ендоскопия
с голяма сложност; практикуват се от лекар с
призната специалност по гастроентерология;
хирургия с допълнителна квалификация по
интервенционална (високоспециализирана)
горна и долна гастроинтестинална ендоскопия
с висока сложност;
3.5.1.7. ендоскопска ретроградна холангио
панкреатография (ЕРХП) и свързани с нея
интервенционални (високоспециализирани)
диагностични и терапевтични процедури на
papilla Vateri/сфинктер Одди, жлъчните пътища
и панкреаса;
3.5.1.8. извършване на перкутанна чернодробна биопсия;
3.5.1.9. извършване на диагностична и/или
терапевтична парацентеза;
3.5.1.10. определяне и провеждане на специализирана биологична терапия при възпалителните чревни заболявания;
3.5.1.11. стартиране на специализирана
антивирусна терапия при хронични вирусни
хепатити;
3.5.1.12. определяне, насочване, подготовка
и проследяване на болни за и след чернодробна трансплантация (изисква се допълнителна
квалификация);
3.5.1.13. лечение на вече диагностицирани
заболявания, при които терапевтичният подход
и схема на лечение са уточнени и стартирани;
3.5.1.14. симптоматично лечение при хронично прогресиращи и терминални неонкологични
и онкологични заболявания в сферата на гастроентерологията, хепатологията, заболяванията
на жлъчната система, панкреаса, перитонеума
и ретроперитонеума;
3.5.1.15. извършване на междуболнични
консултации в сферата на гастроентерологията;
3.5.1.16. провеждане на обучение и допълнителни квалификации в сферата на гастроен
терологията съобразно нормативните актове.
3.5.2. Диагностика и стадиране на онкологични заболявания в гастроентерологията
(с локализация в хранопровод, стомах, тънки
черва, дебело черво, анален канал, черен
дроб, панкреас, жлъчна система, перитонеум,
ретроперитонеум и други).
3.6. Минимален обем дейност – минимум
380 преминали болни на 10 разкрити болнични
легла годишно или над 90 % използваемост на
легловия фонд.
3.7. Дейностите по т. 5 могат да бъдат извършвани и в болнични структури по медицинската специалност „Вътрешни болести“ от ІІІ
ниво в случай, че тези структури отговарят на
всички изисквания на медицинския стандарт
„Гастроентерология“ за структура от ІІІ ниво.
И. Консултативна дейност и контрол на
качеството на осъществяваната дейност
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1. Консултации в гастроентерологична структура се осъществяват от лекари с призната
специалност по гастроентерология.
2. Начин на извършване на консултациите:
2.1. Консултации от републикански консултанти по ред, определен в наредба на министъра
на здравеопазването.
2.2. Консултации на място, по желание на
началника на гастроентерологичната структура
и след разрешение на ръководителя на лечебното заведение.
2.3. След транспортиране на пациента в лечебното заведение за болнична помощ, в което
работи консултантът, със или без последваща
хоспитализация.
2.4. Регулярни консултации, които се осъществяват от избрани от ръководството на
лечебното заведение водещи лекари с призната
специалност по гастроентерология.
2.5. Други форми на консултативна помощ.
3. Разноските за консултациите (пътни, дневни, хонорар) се изплащат съгласно действащите
нормативни актове.
К. Контрол на качеството на дейността
Eжегодно Българското дружество по гастроентерология, ендоскопия и абдоминална ехография актуализира консенсусите на болестните
единици, задължителни за всички практикуващи
гастроентерология.“
§ 5. В Наредба № 23 от 2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лицево-челюстна
хирургия“ (обн., ДВ, бр. 113 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 65 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите „Заключителни разпоредби“ се
изменят с „Преходни и заключителни разпоредби“ и в тях се създават § 5, 6 и 7:
„§ 5. (1) Изискванията на приложението
към член единствен, ал. 1 за наличие на микробиологична лаборатория на територията на
болницата се прилагат от 1 януари 2014 г.
(2) До 31 декември 2013 г. болницата може
да бъде обслужвана от микробиологична лаборатория на територията на населеното място.
§ 6. Стандартните и специфичните оборудване и апаратура, посочени в приложението
към член единствен, ал. 1, ако не могат да
бъдат осигурени за всяка клинична структура,
следва да бъдат осигурени в лечебното заведение в брой и по специфика, достатъчни за
обезпечаване изпълнението на изискванията
за компетентност и обем дейност на всяка от
структурите по нива.
§ 7. (1) В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със
собствена клинична лаборатория, то следва да
осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено
с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или
с клинична лаборатория – структура на друго
лечебно заведение. В тези случаи лабораторията,
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с която е сключен договорът, следва да бъде
разположена в една и съща сграда с болницата
или в рамките на болницата. С договора се
обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите
на структурата по лицево-челюстна хирургия.
(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията
е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура от лечебно заведение за
извънболнична помощ, тя следва да отговаря
на изискванията за съответното ниво болнична
структура по клинична лаборатория, определени
с Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Клинична лаборатория“
(ДВ, бр. 66 от 2010 г.).“
2. Приложението към член единствен, ал. 1
се изменя така:
„МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ЛИЦЕВОЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“
1. Въведение
1.1. Обект на стандарта е медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“ (ЛЧХ).
1.2.Стандартът е изработен съобразно съществуващото законодателство в Република България, като за основа са ползвани утвърдените
вече стандарти по специалността „Хирургия“.
1.3.Хирургичното лечение по тази специалност се провежда в лечебни заведения за
извънболнична помощ и основно в хирургично
отделение или клиника в болница за активно
лечение с обособена операционна зона. Обемът
на извършваната хирургична дейност в тях се
определя от:
1.3.1. общопрофилен или профилиран (тясноспециализиран) характер на хирургичното
отделение/клиника/болница;
1.3.2. брой, специализация, компетентност на
лекарите/лекарите по дентална медицина – хирурзи, работещи на щат в звеното/болницата;
1.3.3. възможности на болницата за пред-,
интра- и следоперативни диагностични изследвания;
1.3.4. оборудване на хирургичното отделение/
клиника/болница и на операционните зали;
1.3.5. възможности за интердисциплинарни
консултации, вкл. профилирани (тясноспециализирани) хирургически консултации и формиране
на смесени хирургични екипи.
1.4. Тези фактори определят обема и сложността на оказваната хирургическа помощ на
следните нива в лечебната мрежа:
1.4.1. лечебни заведения за извънболнична
помощ;
1.4.2. болница за активно лечение;
1.4.3. специализирана болница за активно
лечение по лицево-челюстна хирургия (с ранг
на университетска болница).
1.5. Медицинският стандарт по лицевочелюстна хирургия има за цел да формулира
общовалидни норми, важащи за хирурзите,
работещи независимо от обема на извършва-
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ната от тях оперативна дейност в посочените
лечебни заведения за извънболнична и болнична
дентална/медицинска помощ.
1.6. От изпълнението на основната цел
произтичат следните задачи:
1.6.1. определяне периметъра на специалността;
1.6.2. определяне реда и начина на придобиване на специалността;
1.6.3. определяне местата за практикуване
на специалността;
1.6.4. определяне на организацията на работа
в посочените лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ;
1.6.5. определяне нивата на компетентност
в рамките на специалността;
1.6.6. определяне правата на пациента, подлежащ на хирургическо лечение, както и на
медицинския и немедицинския персонал.
1.7. Нормите в медицинския стандарт са
два вида:
1.7.1. норми със задължителен характер – по
отношение на медицински дейности и структури
на национално и регионално ниво; те формират
адекватни по обем дейности, осигуряващи безопасността на пациента (диагностични методи,
терапевтични методи, организационни структури, изисквания за оборудване, консумативи,
лекарства и др.);
1.7.2. норми с препоръчителен характер – те
дефинират определения, чието спазване осигурява по-високо качество на медицинската
дейност; отразяват научнообусловена етапност
във въвеждането на нови методи и оборудване,
в квалификацията на кадрите, в зависимост от
професионалната подготовка на персонала и
финансовите възможности; препоръчителните
норми се въвеждат след изпълнението на задължителните.
1.8. Лицево-челюстната хирургия е медицинска специалност, занимаваща се с диагнозата
и лечението на група заболявания, при които
използването на операция е задължително или
потенциално възможно.
1.9. Лицево-челюстната хирургия обхваща
познанията, техническите умения и преценки,
необходими за адекватна диагностика и лечение
на хирургичните болести в лицево-челюстната
и шийната област. Научната база включва, но
без да се ограничава само до тях, болестите на
лицето, лицевите и челюстните кости и шията.
Лицево-челюстната хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, образна
диагностика, органна функционална диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно
оценяване, постоперативно хранене и грижи,
интензивни грижи, травматология, онкология,
неврохирургия и др.
2. Базова характеристика на специалността
„Лицево-челюстна хирургия“
2.1. Лицево-челюстната хирургия е медицинска специалност.
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2.2. Специалистът по лицево-челюстна хирургия е лекар по дентална медицина, придобил
специалността „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“, или лекар, придобил специалността „Лицево-челюстна хирургия“ съгласно
действащите нормативни актове.
2.3. Хирургът – специалист по лицевочелюстна хирургия, има право да извършва
самостоятелни хирургични намеси в лицевочелюстната област и шията, както и в някои
отдалечени райони на човешкото тяло, но в
обем, съответстващ на придобитата компетентност (приложение № 1).
2.4. Лицево-челюстната хирургия обхваща
обема от хирургични заболявания на лицето,
лицевите и челюстните кости, зъбите и околозъбните тъкани, шията, както и пластично-възстановителните и реконструктивните операции
в посочените области. Тя обхваща следните
по-големи раздели на заболявания:
2.4.1.Гнойно-септична лицево-челюстна хирургия – третира възпалителните заболявания
(абсцеси и флегмони) в областта на лицето,
прилежащите му ложи, околочелюстните ложи,
шията и остеомиелитите на челюстните и лицевите кости, одонтогенни синуити, лимфаденити,
екзацербирали кисти и др.
2.4.2.Лицево-челюстна травматология – третира нараняванията на меките тъкани и фрактурите на лицевите и челюстните кости и
прилежащите им тъкани.
2.4.3.Лицево-челюстна онкология – третира
онкологичните заболявания в областта на устната кухина, лицето и шията, челюстните кости,
както и съпътстващите ги органи в тези области.
2.4.4.Заболявания „Вария“ – това са група
от заболявания, характерни само за лицево-челюстната област, каквито са заболяванията на
слюнчените жлези, лицевите нерви, темпоромандибуларната става, синдроми и др.
2.4.5.Лицево-челюстна пластично-възстановителна, реконструктивна и ортогнатична
хирургия – третира група заболявания както на
вродени, така и на придобити дефекти, малформации и деформации в областта на лицето,
челюстните кости, съзъбието.
2.5. В този смисъл лицево-челюстната
хирургия обхваща голям обем оперативни
интервенции, които изискват освен основни
познания по лицево-челюстна хирургия, така
и познания по някои други хирургични дисциплини, каквито са: орална хирургия, ортопедия
и травматология, пластично-възстановителна
хирургия, обща хирургия, неврохирургия и т.н.
2.6. Според своя обем и сложност оперативните намеси биват малки, средни, големи
(сложни) и високоспециализирани (много
сложни).
2.7. Според срока, налагащ необходимостта от хирургическа намеса, операциите биват
спешни и планови.
2.8. Според продължителността на престоя
на хирургично болния се различават: амбулаторна, еднодневна хирургия и хирургия за
повече от един ден.
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2.9. Еднодневна хирургия (one-day surgery,
daily surgery) означава приложение на хирургични (оперативни) методи в планов ред в рамките на един ден без осигуряване на болнично
легло за хоспитализация за по-продължителен
престой в лечебното заведение.
3. Ниво на компетентност:
3.1. Хирургичното лечение и диагностиката
по тази специалност се извършват в лечебни
заведения за извънболнична и болнична помощ.
3.2. В рамките на специалността „Лицевочелюстна хирургия“ не се извършва дейност
като първо ниво на компетентност.
3.3. Лицево-челюстна хирургия се извършва
като второ и трето ниво на компетентност в
лечебни заведения за болнична помощ.
3.4. Изисквания за осъществяване на дейности
от II ниво на компетентност по специалността
„Лицево-челюстна хирургия“ в самостоятелна
структура – клиника или отделение на болница
за активно лечение:
3.4.1. в структурата се извършват всички
видове оперативни интервенции в областта на
лицево-челюстната хирургия;
3.4.2. в структурата работят най-малко двама
лекари със специалност („Дентална, орална и
лицево-челюстна хирургия“ и/или „Лицевочелюстна хирургия“), от които поне един със
специалност „Лицево-челюстна хирургия“;
3.4.3. извършват се най-малко 250 операции
годишно;
3.4.4. болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага с клинична
лаборатория ниво ІІ на територията на лечебното
заведение и образна диагностика; микробиологична лаборатория на територията на лечебното заведение; необходимо е болницата да има
възможности за изследване на пациентите чрез
компютърно-аксиална томография (КАТ) или за
ползване на магнитнорезонансна томография
(МРТ), намиращи се на територията на съответното населено място, като се осигури 24-часов
достъп, включително в условията на спешност.
3.5. Изисквания за осъществяване на дейности
от III ниво на компетентност по специалността
„Лицево-челюстна хирургия“ в самостоятелна
структура – клиника или отделение на болница
за активно лечение:
3.5.1. в структурата се извършват всички
видове оперативни интервенции в областта на
лицево-челюстната хирургия, включително с
голям и много голям обем и сложност;
3.5.2. в структурата работят най-малко двама лекари със специалност лицево-челюстна
хирургия;
3.5.3. извършват се най-малко 500 операции
годишно, от които поне 50 % с голям и много
голям обем и сложност;
3.5.4. болницата, в която е разположена
структурата, трябва да разполага с клинична
лаборатория ниво ІІ или III и микробиологична лаборатория на територията на лечебното
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заведение; необходимо е болницата да има
възможности за изследване на пациентите чрез
компютърно-аксиална томография (КАТ) или
за ползване на магнитнорезонансна томография
(МРТ), намиращи се на територията на съответното населено място, като се осигури 24-часов
достъп, включително в условията на спешност.
3.6. Лечебното заведение, в което се извършват дейности от III ниво на компетентност по
специалността „Лицево-челюстна хирургия“,
трябва да разполага със следната апаратура:
3.6.1. операционни маси – 2 бр.;
3.6.2. операционни лампи – 2 бр.
4. Стандарти за устройство на помещения,
в които се извършват хирургични дейности.
Стандарти за структура на болнично звено за
оказване на хирургическа помощ
4.1. Хирургичен кабинет в лечебни заведения
за извънболнична дентална/медицинска помощ:
4.1.1. Хирургичният кабинет съгласно Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) има две
функционално свързани работни помещения:
кабинет за прегледи (мин. площ 12 кв.м) и
манипулационна (амбулаторна операционна)
с мин. площ 9 кв.м. Второто помещение се
използва за извършване на манипулации и за
амбулаторни операции.
4.1.2. Самостоятелно разположеният хирургичен кабинет има освен това: спомагателни
помещения (задължителни) – чакалня и санитарен възел, и допълнителни помещения (незадължителни), в зависимост от спецификата на
дейност – допълнителни работни помещения,
стерилизационна, регистратура, апаратни, складове, сервизни помещения и др.
4.1.3. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Изисквания към устройството на помещенията:
4.1.3.1. минималната светла височина на
помещенията при самостоятелно разположен
хирургичен кабинет е 2,20 м, а в рамките на
медицински, дентален, медико-дентален и
диагностично-консултативен център – 2,50 м;
4.1.3.2. стените на манипулационната, стерилизационната, санитарния възел, както и
зоните за санитарните прибори се изпълняват
с покрития, позволяващи влажно почистване и
дезинфекция (гладък фаянс, теракота и др.) на
височина от готов под; стените на кабинетите,
на помещенията за краткосрочно лечение и
наблюдение, на регистратурата и чакалнята
и на коридорите се изпълняват с латексова
боя и с други покрития, позволяващи влажно
почистване и дезинфекция; не се допускат
релефни мазилки;
4.1.3.2. подовите настилки в кабинетите,
манипулационната, стерилизационната и санитарните възли са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция; в тези
помещения не се допускат подови настилки
на текстилна основа; в останалите помещения
подовите настилки трябва да са топли, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
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4.1.3.3. осветлението в различните видове
помещения отговаря на изискванията на БДС
1786-84 „Осветление. Естествено и изкуствено“;
допускат се без естествено осветление следните
помещения: санитарен възел, апаратни, складове, сервизни помещения и други неработни
помещения;
4.1.3.4. в помещенията, за които не е осигурено естествено проветряване, се предвижда
механична вентилация или климатизация;
4.1.3.5. всеки кабинет, манипулационна и
санитарен възел се оборудват с мивка с течаща
топла и студена вода, отговаряща на изискванията на вода за пиене;
4.1.3.6. помещенията се обзавеждат с мебели
и съоръжения, позволяващи влажно почистване
и дезинфекция;
4.1.3.7. задължително се осигуряват складови
помещения или обособено място за разделно
съхранение на чистите и използвани постелъчен
инвентар и работно облекло, вкл. обвивки на
инвентара, както и за съхранение на съдовете
и препаратите за почистване и дезинфекция
на помещенията.
4.1.4. Инсталационни изисквания – отоплителните, вентилационните, климатичните,
водопроводните и канализационните инсталации, електрозахранването и електрическите
уредби отговарят на съответните нормативни
технически изисквания.
4.1.5. Изисквания към извършването на
някои дейности:
4.1.5.1. допуска се сключването на договори
с друго лечебно заведение за стерилизация на
инструментариума и превързочния материал;
4.1.5.2. изпирането на постелъчния материал
и работното облекло се извършва в перални,
предназначени за целта;
4.1.5.3. при работа в хирургична практика
се спазват изискванията за начини и средства
за дезинфекция в здравните заведения, за хигиенни норми и изисквания при провеждане на
стерилизация в медицинската практика;
4.1.5.4. събирането и временното съхранение
на битовите отпадъци и опасните отпадъци от
медицинската дейност се извършва разделно,
на определени за целта места; отпадъците от
медицинската дейност задължително се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни
средства, разрешени от МЗ, и се опаковат по
начин, който не допуска контакт с тях; опасните
отпадъци от медицинската дейност се предават
на лицензирани фирми за последващо третиране.
5.2. Хирургично отделение (клиника) в МБАЛ,
СБАЛ и СБАЛ по ЛЧХ
5.2.1. Помещенията в тях отговарят по размери, разположение, устройство, оборудване и
обзавеждане на нормативните изисквания на
Министерството на здравеопазването.
5.2.2. Хирургично отделение/клиника/болница има болнични стаи и най-малко 10 болнични легла. Оптималният брой легла в една
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болнична стая е две до три. Най-малко две
от стаите са с едно легло. В детски сектори
е допустимо разполагането на повече легла
в една стая, но при налична възможност за
пълна изолация между тях.
5.2.3. Минималната площ за един болен в
самостоятелна стая е 12 кв.м, а в стая с две и
повече легла – 6,5 кв.м. В стаи, предназначени
за деца, площите варират от 6 до 14 кв.м за
деца до 3-годишна възраст и от 5 до 8 кв.м за
деца от 3 до 14 години.
5.2.4. В хирургично отделение/клиника/болница се разгръща сектор/отделение за интензивно лечение. Броят на леглата в интензивен
сектор/отделение на клиника/болница представлява 5 % от общия им брой. Интензивният
сектор/отделение се организира и оборудва
съгласно изискванията на медицинските стандарти „Анестезия и интензивно лечение“.
5.2.5. Специализираната болница за активно
лечение по лицево-челюстна хирургия, всяко
ХО/клиника в МБАЛ или СБАЛ трябва да разполага със следните помещения: превързочни
стаи за асептични и за септични превръзки,
манипулационна, сестринска работна стая,
лекарски кабинети, кабинет на главната и
старшите сестри, съблекалня, кухненски офис,
стая за подготовка на болните за операция или
изследване, санитарни помещения за персонала,
помещение за дезинфекция, складове, коридори.
Препоръчително е организирането на кабинети за началника на отделението/клиниката,
главната/старшата сестра и лекарския персонал
в обособена част, отделно от болничните стаи.
Препоръчително е храненето да се организира индивидуално по болничните стаи, а не
в обща столова.
5.2.6. Цялостната организация и ред за работа в СБАЛ по ЛЧХ, ХО/хирургична клиника
се определят от правилник за устройството,
дейността и вътрешния ред.
5.2.7. Задължително е всяка стая да бъде
оборудвана със средства за дезинфекция на
ръцете. Подовата настилка, стените и мебелите
да са от материали, позволяващи ежедневно
влажно измиване и дезинфекция. На това
условие задължително трябва да отговарят и
стените в следоперативното отделение, манипулационната, превързочните стаи, сервизните
възли, както и разгънатите на територията на
болницата/отделението/клиниката диагностични кабинети и лаборатории.
5.2.8. Работните помещения отговарят по
размери на хигиенните изисквания за размери,
подова настилка и облицовка на стените на нормативно установените за този вид помещения.
5.2.9. Препоръчително е всяка болнична стая
да разполага със самостоятелен санитарен възел.
5.2.10. Задължително трябва да бъдат осигурени:
5.2.10.1. мивки с течаща студена и топла
(до 80 °С) вода във всички помещения на ХО/
клиника/болница с изключение на коридори,
складове, съблекалня;
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5.2.10.2. централно и локално осветление в
болничните стаи, манипулационната, превързочните, лекарските кабинети с осветляемост
съгласно нормативните изисквания;
5.2.10.3. аварийно осветление за сектора/
отделението за интензивно лечение (съгласно
нормативните изисквания);
5.2.10.4. резервен енергоизточник (локален,
общоболничен);
5.2.10.5. бактерицидни лампи: стационарни
в манипулационни, превързочни стаи, стационарни или подвижни – за болничните стаи, в
сектор/отделение за интензивно лечение;
5.2.10.6. особено се препоръчва наличието
на климатична инсталация в следоперативния
сектор/отделение;
5.2.10.7. централно отопление – особено се
препоръчва оформянето на самостоятелен кръг
за отопление на следоперативно интензивно
отделение/сектор;
5.2.10.8. излазни точки на инсталации за
кислород, за сгъстен въздух и за аспирация
при норматив: за 50 % от леглата в стаи на
сектора/отделението за интензивно лечение.
5.2.11. Мебелите и медицинското оборудване
отговарят на предмета на дейност на хирургичното отделение/клиника и позволяват влажно
почистване и дезинфекция.
5.2.12. Хирургично отделение/клиника/
СБАЛ по ЛЧХ разполага със средства за измиване и дезинфекция, а персоналът спазва
принципите за асептика и антисептика.
5.2.13. Хирургично отделение/клиника/
СБАЛ по ЛЧХ разполага задължително със:
5.2.13.1. вътрешнокомуникативни връзки
(телефони, пейджъри и др.) между кабинети,
манипулационна, превързочни, операционен
блок, отделение за интензивно лечение, приемен кабинет;
5.2.13.2. инсталация за повикване в болничните стаи (светлинно-информационна,
светлинно-блокираща, звукова, комбинирана);
5.2.13.3. при постоянно извършване на
спешна помощ се препоръчва наличието на
система за бързо и едновременно повикване
на необходимия екип.
5.2.14. Чрез сигнализиращите системи и пос
тоянното наблюдение от сестринския персонал
трябва да се осигури бърз контакт на лекар
и хоспитализиран пациент при възникнали
спешни състояния:
5.2.14.1. Болни със септични състояния и
усложнения задължително се изолират в септични стаи, обслужвани с отделни инструменти и
материали за превръзка, с допълнителни дрехи
(препоръчително за еднократна употреба) на
персонала и ръкавици, с отделно сортиране
и извозване на мръсно бельо и отпадъчни
материали.
5.2.15. Еднодневна хирургия се изпълнява в
обособени хирургични сектори/отделения или
звена към болници или към лечебни заведения
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за извънболнична помощ, включващи операционна зала и инструментариум за еднодневни
операции, стаи с легла за неколкочасов престой
и наблюдение на пациентите след анестезия и
хирургическа намеса, стая за персонала, склад,
сервизни помещения. Звеното ползва хирургичен и анестезиологичен персонал от основните
хирургични отделения/клиники, както и от
общите обслужващи звена.
5.3. Операционна зона (сектор, зали, блок):
5.3.1. Място за провеждане на операции.
Хирургическите намеси се изпълняват в обособени територии на лечебните заведения: а) към
хирургични кабинети на лечебни заведения за извънболнична помощ (амбулаторна операционна/
манипулационна); б) амбулаторна операционна
зала към приемен кабинет на хирургично отделение/клиника; в) обособен операционен сектор
със зала за амбулаторна и еднодневна хирургия
и отделение (стая) за пред- и следоперативен
престой; г) операционна зона (операционна зала
или зали, операционен блок).
5.3.2. Териториално мястото, където се
извършва хирургическа 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
хирургичен стационар.
5.3.3. Мястото за извършване на хирургическа
намеса разполага с оборудване, хирургически инструментариум, консумативи, пространствени,
комуникационни и санитарно-хигиенни условия
за безпроблемно извършване на операция с
необходимия обем и сложност.
5.3.4. Операционната зала се разполага в
изолирана, но удобна за комуникация територия на 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.
5.3.5. Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия/хирургичната клиника/
ХО разполага най-малко с две операционни
зали – за асептични и за септични операции.
5.3.6. Операционният сектор, зона или блок
включва:
5.3.6.1. операционни зали: препоръчително
е всяка зала да има два входа/изхода, водещи
към помещение за предоперативна подготовка на болния и помещение за подготовка на
хирургичния екип;
5.3.6.2. помещение за подготовка на хирургичния екип, оборудвано с 2 – 3 мивки с
течаща студена и топла вода 8 до 80 °С (вода
с кранове, задвижвани с лакът, крак или фотоклетка); шапки и маски, огледало;
5.3.6.3. помещение за предоперативна подготовка на болния с излази на инсталации за
кислород, за сгъстен въздух и за аспирация;
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мобилна лежаща количка; консумативи за
подготовка на болни (сонди, катетри, венозни
канюли, тръби за интубация и др.);
5.3.6.4. помощни помещения: съблекални,
стая за почивка на операционния персонал,
стая 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 хирургични инструменти и
съдове; помещения за стерилизация и за преносима апаратура.
5.3.7. Операционният блок задължително
разполага със:
5.3.7.1. комбинирано осветление в операционните зали; общото осветление трябва да
осигурява до 40 % от необходимата осветеност;
локалното осветление се осигурява от операционна лампа с най-малко 3 бренера, всеки от
които с мощност 100 вата;
5.3.7.2. аварийно резервно осветление (чрез
бързодействащи моторгенератори или светлинен
източник с акумулиращи батерии), осигуряващо
40 % от осветеността при нормални условия;
5.3.7.3. бактерицидни облъчватели за всяка
операционна зала:
5.3.7.3.1. източници на електричество (шуко
контакти) – 5 до 10 бр. във всяка операционна
зала;
5.3.7.3.2. излази за кислород, за сгъстен
въздух, за двуазотен окис, за аспирация – наймалко по един за всяка операционна маса;
5.3.7.3.3. задължително е разполагането на
климатична инсталация във всяка операционна
зала;
5.3.7.3.4. източници за топла и студена вода
в предоперационното помещение на всяка зала
с мивки – общо 2 до 4 броя (комплекта);
5.3.7.3.5. препоръчва се разполагането на
система за фото- и видеодокументация на извършваните операции, компютър за оформяне
на документите за извършваните операции.
5.3.8. 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 др.
5.3.9. Операционният блок ползва централна
стерилизация, но разполага и с допълнителен
стерилизатор за малки обеми.
5.3.10. В операционния блок се спазват
правилата за асептика и антисептика:
5.3.10.1. всяка операционна зала текущо се
почиства, измива и дезинфекцира след всяка
операция, а веднъж седмично се подлага на
щателно почистване и дезинфекция;
5.3.10.2. след извършване на септична операция операционната зала се подлага на цялостно
почистване, измиване и дезинфекция, като се
прекратява ползването є за нови операции до
завършване на процедурата;
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5.3.10.3. апаратурата и техниката в операционните зали се почистват и дезинфекцират
ежедневно (операционни маси, лампи, електрокаутери, анестезиологичен апарат и количка,
транспортни колички, допълнителна апаратура
за диагностика и операции);
5.3.10.4. в операционния блок персоналът
влиза и работи само със специално облекло
и обувки;
5.3.10.5. след всяка операция хирургичните
инструменти подлежат на механично почистване и измиване, след което се стерилизират;
5.3.10.6. асептиката и антисептиката се
контролират периодично (ХЕИ, вътреболничен
контрол); на периодичен контрол подлежат
ръцете на хирургичния екип след измиване, а
персоналът на операционния блок – за заразоносителство.
5.3.11. Достъпът до операционния блок е
ограничен. Право да влизат в него имат: постоянно работещият персонал; членовете на
хирургичния и анестезиологичния екип; повиканите консултанти; пациентите за операция.
5.3.12. Потокът на движение на персонала
се регулира и регламентира. Препоръчително е:
5.3.12.1. при напускане на операционния
блок работещият персонал да мине отново през
съблекалнята за подмяна на операционните
дрехи и обувки (калцуни);
5.3.12.2. 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.
Стандарти за персонала, извършващ хирургични дейности
6. Хирургичен кабинет в лечебни заведения
за извънболнична помощ/ХО/клиника
6.1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) В хирургичния кабинет на лечебните заведения за
извънболнична помощ хирургичната дейност
се извършва от лекар по дентална медицина/
лекар с призната специалност по лицево-челюстна хирургия.
6.2. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Хирургичното отделение се ръководи от началник – хирург
с придобита специалност по лицево-челюстна
хирургия, професионален стаж над 10 години
и достатъчен клиничен опит. Началник на
хирургическа клиника е специалист по лицево-челюстна хирургия, хабилитирано лице, с
професионален стаж над 15 години.
В ХО/клиника/СБАЛ по лицево-челюстна
хирургия работят дипломирани лекари по дентална медицина/лекари със или без придобита
специалност. Съотношението между хирурзи
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с придобита специалност по лицево-челюстна
хирургия и обучаващи се (специализанти) не
трябва да надвишава 50:50 %.
6.2.1. За качествени медицински грижи за
болните се препоръчва съотношение 1:2 между
лекарски и сестрински персонал в ХО/клиника.
Препоръчително е допълнителното повишаване
на квалификацията в специализирани курсове
чрез системата на непрекъснато следдипломно
обучение. Допълнително обучение и квалификация са необходими при работа в профилирани
хирургически отделения/клиники на МБАЛ.
6.2.2. 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.
6.2.3. Медицинската сестра в ХО/клиника
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,
периназална сонда, катетри), регистрира резултатите и сигнализира лекар при отклонение
от нормата.
6.2.4. Младшият медицински персонал
(санитари) няма достъп до леглото и храната
на болните. Той изпълнява задачи, свързани с
хигиенно-санитарното обслужване, и технически задачи, възложени от медицинска сестра
или лекар.
6.3. Операционна зона
6.3.1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Операционната зона (сектор, зали, блок) се ръководи
от началник/отговорник, който е лекар по
дентална медицина/лекар със специалност по
лицево-челюстна хирургия. Носи отговорност за
организацията на работата, реда и дисциплината, спазването на асептиката и антисептиката.
6.3.2. Във всяка операционна зона задължително работят поне две операционни сестри.
6.3.3. 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.
6.4. Хирургичен екип
6.4.1. Оперативната намеса се осъществява от
хирургичен екип. Той включва: хирург-оператор,
който е ръководител на екипа, асистент или
асистенти и операционни медицински сестри.
6.4.2. Броят на членовете на хирургическия
екип се определя от обема и сложността на
осъществяваната оперативна намеса. При
малка по обем и сложност операция (малка
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хирургия) е достатъчен екип, включващ хирургоператор и операционна сестра. При намеси
със среден обем и сложност (средна хирургия)
е препоръчително включването на един или
двама асистенти. При операция от обсега на
„голямата“ хирургия и с високоспециализиран
характер е задължително включването на един
асистент и желателно ползването на помощта
на втори и/или трети.
6.4.3. При операции с голям обем и високо
специализирани е възможно по искане на оператора да се формира втори хирургичен екип за
едновременна работа в две оперативни полета,
както и ползването на втора операционна сестра.
6.4.4. Към хирургическия екип задължително
принадлежи член на операционния персонал,
който изпълнява помощни функции – съдействие при обличане на операционни дрехи от
хирургичния екип, подаване на допълнително
необходими хирургични инструменти, материали и консумативи, подаване на разтвори,
медикаменти, контрастни вещества и др.
за интраоперативна употреба, повикване на
консултанти, лаборанти и други необходими
специалисти. Препоръчително е те да бъдат
поети от медицинска операционна сестра, която да извършва регистрация във формуляр на
употребените материали и консумативи с цел
осчетоводяването им, както и с прецизирането
на икономическите разходи в съответствие с
нормативите на НЗОК.
6.4.5. Хирургическият 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 хирургическия екип с асистенти по време на операция
е препоръчително при прехождането є от полека към по-тежка категория и обем. Смяната
на хирурга-оператор по време на хирургичната
намеса не е желателно, освен по медицински
показания или извънредни обстоятелства.
6.4.6. Хирургическият екип извършва оперативна намеса в оборудвана съгласно нормативите операционна зала в сътрудничество с
анестезиологичен екип.
6.4.7. Операторът – ръководител на хирургичния екип, е хирург с призната специалност
по лицево-челюстна хирургия, с клиничен опит
и професионална квалификация. Той носи цялата отговорност за провежданата операция.
6.4.8. Функциите на „оператор“ могат да
бъдат поети за цялата операция или етапи от
нея от друг член на хирургичния екип с пониска 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.
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6.4.9. Операторът може да бъде сменен от
по-старши по опит и ранг хирург в случаите,
когато не може да се справи с възникнали
интраоперативни проблеми или усложнения,
застрашаващи живота на болния.
6.4.10. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Специализиращ лекар по дентална медицина/лекар хирург
е дипломиран лекар по дентална медицина/
лекар, набиращ и притежаващ клиничен опит,
както и известна квалификация по клиничната
специалност „Лицево-челюстна хирургия“, в
процес на обучение или завършил цикъла на
обучение, но без призната специалност.
6.4.11. Специализиращият хирург работи
под ръководството на лицево-челюстен хирург
с призната специалност или на началника на
ХО/хирургичната клиника. Това ръководство
се отнася към изискванията на ежедневната
диагностично-лечебна работа; към участието
в оперативната дейност като член на операционен екип или като хирург-оператор, работещ
под наблюдението на хирург-специалист; към
цялостния процес на теоретична и практическа
подготовка по специалността „Лицево-челюстна
хирургия“.
6.4.12. Специализиращият хирург работи като
асистент или оператор в рамките на своята
компетентност под наблюдението, контрола
и задължителното ръководство на хирургаоператор с призната специалност, явяващ се
ръководител на хирургическия екип.
6.4.13. Операционната сестра е медицинска
сестра с опит и квалификация по хирургия
или в профилирана област на хирургията. Тя
познава хода на операциите, подготвя и осигурява необходимите инструменти, консумативи
и медикаменти, като контролира техния брой
до края на операцията, стриктно следи за стерилността на оперативното поле и инструментариума, както и за чистотата в операционната
зала, изпълнява нареждания на ръководителя
на хирургическия екип. Тя е равностоен член
на хирургическия екип.
6.4.14. Операционната сестра осигурява
качествени грижи в операционната зала и по
време на операцията, изпълнява нарежданията
на ръководителя на хирургическия екип. Тя допринася за сигурността на пациента по време на
престоя и третирането му в операционния блок.
7. Стандарти за организацията на работата
7.1. Прием на болни:
7.1.1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) В амбулатория за индивидуална и групова практика
за първична медицинска/дентална помощ се
осъществява първичен преглед на хирургично
болен. Първичният преглед може да бъде за
спешно или неспешно (планово) състояние.
Извършват се диагностични процедури, включващи анамнеза и подробен клиничен преглед.
7.1.1.1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) При
неспешни и хронични състояния общопрактикуващият лекар по дентална медицина/лекар
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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 извънболничен
лицево-челюстен хирург или директно към
консултативен кабинет в болнично заведение.
7.1.2. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) В амбулатория за специализирана медицинска/дентална
помощ лицево-челюстният хирург осъществява
диагностично уточняване на заболяването.
7.1.2.1. При спешни състояния се извършват необходимият лабораторен минимум и
инструментални изследвания, имащи за задача да подкрепят диагнозата или да очертаят
диференциално-диагностичните търсения, след
което на пациента му се оказва квалифицирана медицинска помощ или се насочва към
хирургическо отделение/клиника на лечебно
заведение за болнична помощ.
7.1.2.2. 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 на пациента
се оказва квалифицирана медицинска помощ
(консултация или операция) или се насочва
към лечебно заведение за болнична помощ.
7.1.2.3. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) В хирургичен кабинет на амбулатория за специализирана медицинска/дентална помощ, оборудвана
с хирургичен инструментариум, операционна
маса, операционна лампа, условия за стерилизация, наличен превързочен материал, условия за
анестезия, могат да се извършват амбулаторни
операции с малък и среден обем и сложност
съгласно приложения списък.
7.1.3. Хирургичното отделение/клиника/
болница разполага с диагностично-консултативен кабинет. Неговото устройство отговаря
на изискванията, описани в т. 3.
7.1.3.1. Приемният кабинет разполага с
телефонна или друга връзка с хирургичното
отделение/клиника.
7.1.3.2. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Приемният кабинет е оборудван с дентален стол,
апарат за кръвно налягане, стетоскоп, негативоскоп, хирургични инструменти и превързочни
материали за амбулаторни превръзки, катетри,
дренажи, лекарствен шкаф.
7.1.3.3. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) При постъпване на спешно болен хирургът в приемния
кабинет е задължен да приеме документацията
и указанията от насочващия извънболничен
лекар по дентална медицина/лекар 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 ди-
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ференциално-дигностични търсения пациентът
се хоспитализира в хирургичното отделение/
клиника/специализирана болница. В историята
на заболяването се отразяват назначенията за
по-нататъшната диагностика, лечение, пред
оперативна подготовка и др. Осъществяват се
спешни консултации с анестезиолог, кардиолог
и други специалисти според спецификата на
заболяването или възрастта на пациента.
7.1.3.4. При постъпване на пациент в планов
порядък, съобразено при необходимост с „Лист
на чакащите“, хирургът 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).
7.1.3.5. Спешно или планово постъпващите
пациенти се подлагат на задължителен санитарно-хигиенен преглед и обработка.
7.1.3.6. В операционната (манипулационната) на хирургическия кабинет, оборудвана
съгласно посочените стандарти, се извършват
амбулаторни операции с малък и среден обем
и сложност, включени в съответния списък.
7.2. Предоперативен период
7.2.1. Клиничният преглед на хирургичния
пациент е специфична диагностична процедура,
която има две цели:
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 очаквания
резултат и изход.
Клиничен преглед за оценка на оперативния
риск (КПООР) – уточнява общото състояние
на пациента, наличието на придружаващи заболявания, шансовете да понесе необходимата
анестезия и хирургична намеса, в резултат на
което се уточняват оперативният риск и факторите, които го повишават.
7.2.2. Клиничен диагностичен преглед:
7.2.2.1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Клиничният диагностичен преглед на хирургично
болен като първи етап започва в извънболнични
условия. Той се провежда от общопрактикуващ лекар/лекар по дентална медицина или
специалист лицево-челюстен хирург в амбулатория за специализирана медицинска помощ,
медицински център, медико-дентален център,
диагностично-консултативен център. Свързан
е с уточняването на възможностите за амбулаторно лечение.
7.2.2.2. При изчерпване на диагностичните
възможности на извънболничната помощ, при
уточнена насочваща или сигурна диагноза,
представляваща показание за хирургическа
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намеса, пациентът подлежи на хоспитализация
за прецизиране на диагнозата и необходимостта
от операция.
7.2.2.3. Клиничният диагностичен преглед
е неотменен етап от диагностичния процес,
който включва следните основни компоненти:
7.2.2.3.1. анамнеза, насочена към уточняване на основното заболяване, неговата органна
локализация, характер, разпространение в съседни органи и структури, наличие на спешни
индикации за операция;
7.2.2.3.2. физикален преглед, насочен към
уточняване на органната локализация на заболяването, неговото разпространение и/или
ангажиране на съседни органи и структури,
стадии на онкологично заболяване, симптоми,
подкрепящи тезата за спешно състояние или
спешни индикации за операция;
7.2.2.3.3. назначаване и провеждане на биохимични, микробиологични, вирусологични и
други специализирани лабораторни изследвания, насочени към уточняване на основното
заболяване и неговите усложнения;
7.2.2.3.4. назначаване и изпълнение на инструментални изследвания в обем, уточняващ
характера на основното заболяване и неговите усложнения, прецизиращ индикациите
за операция, евентуалния необходим лечебен
обем на операцията, възможните варианти на
оперативно или алтернативно нехирургическо
третиране на заболяването;
7.2.2.3.5. провеждане на консултации със
специалисти от други клинични специалности,
насочени към уточняване на диагнозата, показанията за операция и причините за спешност.
7.2.3. Клиничен преглед за оценка на оперативния риск:
7.2.3.1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Клиничен
преглед за оценка на оперативния риск е също
неотменен, по правило ускорено протичащ диагностичен процес. Той може да бъде започнат
от общопрактикуващ лекар/лекар по дентална
медицина или специалист лицево-челюстен
хирург от амбулатория за специализирана медицинска помощ, медицински център, медикодентален център, диагностично-консултативен
център, но представлява основно задължение на
хирурга и анестезиолога при уточнени показания
за операция и взето решение за извършване
на планова или спешна хирургическа намеса.
7.2.3.2. Клиничният преглед за оценка на
оперативния риск включва следните основни
компоненти:
7.2.3.2.1. анамнеза, насочена към уточняване на минали заболявания, придружаваща
патология и повлияване на общото състояние
от основното заболяване, имащи значение за
правилна оценка на оперативния риск, за вида
и обема на предоперативната подготовка с цел
максимално подобряване на кондицията на бол
ния и осигуряване на успешен безпроблемен
завършек на хирургичната намеса;
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7.2.3.2.2. физикален преглед, насочен към
установяване на данни за здравното състояние
на пациента, за наличието на придружаващи
заболявания или повлияване на статуса от основното заболяване или от минали страдания;
7.2.3.2.3. назначаване и провеждане на
биохимични и други лабораторни тестове, на
инструментални изследвания и консултации със
специалисти от други клинични специалности,
за да се обективизира здравното състояние на
пациента с оглед правилната оценка на оперативния риск.
7.2.3.3. 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
(Аmerican 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.
7.2.3.4. Окончателната преценка на оперативния риск се прави от хирурга-оператор – при
условия на спешност, и/или от лекарски хирургически колегиум. Тази преценка се съгласува
с анестезиолог, а при наличие на специфични
причини – и с други специалисти-клиницисти
(лекарски консилиум).
7.2.3.5. 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.
7.2.3.6. 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 консултанта и от хирурга лечебни,
физиотерапевтични и други средства и мерки
по отношение на:
7.2.3.6.1. с оглед предстоящата анестезия – клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия в съответствие с медицински
стандарти „Анестезия и интензивно лечение“;
7.2.3.6.2. антиалергична подготовка при
анамнестични данни и след предходно тестуване;
7.2.3.6.3. кардиологична подготовка, лечение
на сърдечно-съдови заболявания, профилактика
на кардиологични усложнения; тромбоемболична профилактика и лечение;
7.2.3.6.4. антибактериална профилактика и
лечение, саниране на придружаващи заболя-
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вания и усложнения с възпалителен характер,
профилактика на сепсис;
7.2.3.6.5. друга специфична подготовка,
свързана с предходно заболяване на орган или
система (дихателна, урогенитална, нервна и др.)
или с ендокринно заболяване (захарен диабет,
тиреотоксикоза и др.).
7.2.3.7. 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,
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.
7.2.3.8. 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.
7.2.3.9. Резултатите от КДП и КПООР се
вписват в „Предоперативна епикриза“. Тя представлява документ с медико-легална стойност и
е част от историята на заболяването. Предоперативната епикриза при спешни състояния се
попълва от хирурга-оператор, който обосновава
показанията за спешна операция и вероятния є
вид. При планови операции предоперативната
епикриза се докладва и обсъжда на лекарски
колегиум и взетото решение и оценката на оперативния риск се вписват от лекуващия лекар.
7.2.3.10. 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.
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7.3. Операции
7.3.1. Всички пациенти с потвърдени показания за хирургическа 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/отделението,
респ. от ръководителя на дежурния екип.
7.3.2. Всички болни, подложени на оперативна намеса в операционната зала, подлежат
на предоперативен, интраоперативен и следоперативен контрол и наблюдение от хирургичния
и анестезиологичния екип. Същото се отнася и
за амбулаторните операции, чийто обем според
хирурга-оператор изисква участие и контрол
от анестезиолог.
7.3.3. Избор на метод за обезболяване.
Местното обезболяване се изучава, владее и
извършва от хирурга-оператор при наблюдение
на общото състояние от анестезиологичен екип,
ако това е необходимо. Всички други видове
анестезия се организират и провеждат от анестезиологичен екип съгласно медицински стандарти „Анестезиология и интензивно лечение“.
Тези изисквания важат и при извършване на
амбулаторна и еднодневна хирургия.
7.3.4. Изборът на анестезия принадлежи
на анестезиологичния екип, но се съгласува с хирурга-оператор относно задачите на
операцията, очаквания обем на хирургичната
намеса, предполагаемата кръвозагуба, както
и при отчитане на общото състояние на бол
ния, предоперативните заболявания, спешното
състояние, оценката на общия и оперативния
риск, условията за работа и оборудването на
операционния блок.
7.3.5. Изборът на операция почива на следните принципи: а) да не се увреди болният;
б) теоретично и практическо владеене на оперативните техники; 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 хирургични
усложнения.
7.3.6. Изборът на операция при амбулаторна
и еднодневна хирургия се решава по индивидуализирани показания, при стандартизиран
протокол на лечение, при осигурени мерки за
безопасност на пациента. Видът на хирургичните намеси, чието извършване е възможно
в рамките на еднодневна хирургия съгласно
националния и международния опит, са представени в отделен списък (приложение № 2).
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7.3.7. За интраоперативно доуточняване на
диагнозата за дефинитивно вземане на решения относно вида и обема на хирургическата
намеса хирургическият екип трябва да разполага с необходимото оборудване и да владее
диагностични техники.
7.3.8. При спешни състояния хирургическият
екип прецезира 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
хирургично отделение/хирургическа клиника/
СБАЛ по ЛЧХ с по-големи диагностични и
терапевтични възможности.
7.3.9. При извършване на хирургически намеси с голям и много голям обем и сложност
хирургическият екип трябва да разполага с добре
оборудвана патоморфологична лаборатория и
патоморфолог (или да има сключен договор).
7.3.10. Оперативната находка, видът на
приложената операция, както и евентуалните
интраоперативни компликации се отразяват в
оперативен протокол. Оперативният протокол
има титулна част. В протокола се описват
избраният оперативен достъп, установената
оперативна находка, извършените интраоперативни диагностични процедури, обосновката
за избрания оперативен подход, техническите
етапи на извършваната хирургическа намеса,
резултатите от интраоперативните патоморфологични изследвания, възникналите усложнения и
взетите спрямо тях мерки, поставените дренажи
и условията при завършване на операцията.
Уместно е използването на схеми при сложна
интраоперативна находка.
7.3.11. В историята на заболяването операторът и анестезиологът отразяват назначенията
за следоперативни изследвания и необходимите
медикаменти, техния обем и дозировка.
7.4. Следоперативен период
7.4.1. Хирургическият 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 жизнените показатели и
резултатите от лабораторните изследвания. При
поставяне на пациента в отделение/сектор за
интензивно лечение следоперативният контрол
и мониторирането се извършват съвместно от
анестезиолог и лицево-челюстен хирург.
7.4.2. Следоперативното наблюдение, грижите и изписването на пациентите след еднодневна хирургия 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.
7.4.3. Хирургът-оператор провежда хирургическото наблюдение, определя срока за
отстраняване на дренажи, сонда, катетър и
др., извършва контрол на хирургическата рана
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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,
рехабилитация и др.
8. Стандарти за оборудване, необходимо за
изпълнение на рутинни и специфични хирургични дейности
8.1. Хирургичен кабинет в лечебни заведения
за извънболнична помощ
8.1.1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Хирургичният кабинет е оборудван със: дентален
стол, стетоскоп, апарат за артериално налягане, негативоскоп. Амбулаторната операционна
(манипулационна) на кабинета е оборудвана
със: операционна маса; хирургически инструментариум за превръзки, за малки и средни
амбулаторни операции; електрокоагулатор;
допълнителен източник на светлина (подвижна
операционна лампа); сух стерилизатор.
8.2. Хирургично отделение/клиника:
8.2.1. Хирургично отделение (хирургична
клиника) разполага със:
8.2.1.1. стандартното оборудване включва:
ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори, перфузори, негативоскоп;
8.2.1.2. хирургичен инструментариум за осъществяване на септични и асептични превръзки,
колички за септични и асептични превръзки;
8.2.1.3. хирургични консумативи, превързочни материали;
8.2.1.4. системи за аспирация, за сгъстен
въздух, за кислород;
8.2.1.5. болнични легла, реанимационни
легла;
8.2.1.6. болнични шкафове и гардероби,
осветителни тела;
8.2.1.7. средства за поддържане на текущи
дезинфекции.
8.3. Операционна зона (сектор, зала, зали,
блок)
8.3.1. Оборудването във всяка операционна
зала включва:
8.3.1.1. операционна маса, отговаряща на
специфичните изисквания, необходими за типа
на извършваните хирургични намеси;
8.3.1.2. операционна лампа – основна, осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;
8.3.1.3. сателитно осветително тяло, вкл.
подвижна лампа;
8.3.1.4. електрокаутер;
8.3.1.5. операционен микроскоп;
8.3.1.6. система за аспирация – централна,
както и чрез допълнителна вакуумна помпа;
8.3.1.7. анестезиологичен апарат, анестезиологични консумативи;
8.3.1.8. хирургически консумативи, превързочни материали.
8.3.2. Ползваната апаратура подлежи на
редовен контрол за качество, изправност и
безопасност.
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8.3.3. Използваната стерилизация за нуждите
на хирургичните специалности е централна и
локална.
Всеки операционен блок/операционна зала/
зали трябва да разполага с възможност за локална стерилизация.
9. Стандарти, критерии и показатели за
качество на хирургичните дейности
9.1. Според определението на СЗО качеството
представлява осигуряване на срочност, адекватност и ефективност на медицинската помощ.
9.2. Качеството на здравното обслужване се
определя от следните критерии:
9.2.1.безопасност;
9.2.2. удовлетвореност на пациента (доверие
и комфорт);
9.2.3. икономическа и социална ефективност;
9.2.4. равенство на шансовете (социална
справедливост);
9.2.5. приемлива цена;
9.2.6. достъпност и своевременност;
9.2.7. адекватност;
9.2.8. крайни резултати на здравното обслужване (здравен статус).
9.3. Качествените показатели за оценка на
хирургическата помощ са:
9.3.1. професионална квалификация и контрол върху нея;
9.3.2. ефикасност и ефективност на диагностичната работа;
9.3.3. ефикасност и ефективност на медикаментозното лечение;
9.3.4. ефикасност и ефективност на оперативното лечение;
9.3.5. грижи за болния;
9.3.6. контрол на асептиката и антисептиката;
9.3.7. вътреболнични инфекции, с подчертан
акцент върху нозокомиални раневи инфекции.
9.4. Количествените показатели за оценка
на хирургичните дейности са:
9.4.1. използваемост на легловия фонд;
9.4.2. оборот на легло;
9.4.3. среден престой на болния в болницата,
предоперативен и следоперативен;
9.4.4. следоперативни усложнения;
9.4.5. смъртност: в първите 24 часа; при
неоперирани болни; при оперирани болни;
причини за смъртта;
9.4.6. общ брой операции, разпределение на
операциите по вид, обем и сложност;
9.4.7. съотношение между спешни и планови
хоспитализации и операции;
9.4.8. процент на декубитусите;
9.4.9. съвпадение на поликлиничната, стационарната (оперативната) и патологоанатомичната диагноза.
9.5. Контролът на качеството е задължителен
за всяко хирургично звено. Препоръчително е да
има компютризирана документация на всички
оперативни намеси, вкл. на настъпилите усложнения. Резултатите трябва да бъдат анализирани
и редовно обсъждани в целия колектив.
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10. Стандарти за права и задължения на
хирургичния пациент
10.1. Правата на пациента се уреждат от
Хартата за правата на пациента, приета от
БЛС, както и в Националния рамков договор.
10.2. Хирургичният пациент има право да
бъде подробно запознат с всички етапи от
диагнозата и лечението си.
10.3. Хирургичният 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.
10.4. Хирургичният пациент дава писмено
своето информирано съгласие след подробна
информация от лекар и медицинска сестра
относно:
10.4.1. 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;
10.4.2. 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.);
10.4.3. осъществяване на анестезия, вида на
анестезията и възможността от преход от местна
към съчетана или обща, рискове от анестезията
и средствата за тяхното предотвратяване;
10.4.4. 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;
10.4.5. показанията за операция, възможните варианти за оперативно лечение, обема на
операцията, оценката на оперативния риск с
анализ на факторите, които го повишават (възраст, онкологично заболяване, придружаващи
заболявания и др.), възможните следоперативни
усложнения, очаквания изход от лечението и
прогнозата;
10.4.6. възможността за развитие на непредвидени усложнения в хода на самата операция
и съгласие за предприемане на непредвидени,
извънредни, животоспасяващи процедури, вкл.
оперативни, несвързани пряко със заболяването, за което е осъществена хоспитализацията;
10.4.7. съгласие за донорство на органи и
тъкани.
10.5. Хирургичният пациент е длъжен:
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10.5.1. да спазва добра лична хигиена, да
проведе хигиенна баня предоперативно;
10.5.2. да спазва лекарските препоръки за
предоперативен режим и диета;
10.5.3. да осведомява лекуващия лекар и
медицинския персонал за болестни състояния,
представляващи риск за хирургичния екип
(СПИН, хепатит и др.);
10.5.4. да осведомява лекуващия лекар, оператора и анестезиолога за заболявания, повишаващи оперативния риск – алергия, фамилна
обремененост, придружаващи заболявания и др.;
10.5.5. да спазва реда, дисциплината, хигиената и тишината в ХО/клиника, както и
правилника за вътрешния ред на болницата
и звеното;
10.5.6. да провежда назначените му процедури
като предоперативна подготовка и следоперативна рехабилитация.
11. Стандарти за обем на диагностичните
възможности при хирургично болен
11.1. Необходими диагностични възможности
на ниво многопрофилна/специализирана болница за активно лечение:
11.1.1. Биохимични изследвания – пълна
биохимия.
11.1.2. Микробиологична лаборатория.
11.1.3. Рентгенови: обзорна графия на гръден
кош, КАТ (по показания).
11.1.4. Патоморфологична лаборатория,
възможности за спешно биопсично изследване
(гефрир).
11.1.5. Ултразвукови изследвания (само по
показания).
11.1.6. ЕКГ.
11.2. Необходими диагностични възможности
на ниво специализирана болница за активно
лечение по лицево-челюстна хирургия със статут на университетски и национален център:
11.2.1. Биохимични изследвания – пълна
биохимия.
11.2.2. Специализирани изследвания: туморни
маркери.
11.2.3. Изследване на хемостазеологичния
статус.
11.2.4. Микробиологична лаборатория, вкл.
за изследване на анаероби.
11.2.5. Рентгенови изследвания: обзорни,
контрастни, ангиографии и др.
11.2.6. Компютърна томография (КТ), ядрено-магнитен резонанс.
11.2.7. Ултразвуково изследване на шия и
лицева област.
11.2.8. Сцинтиграфия.
11.2.9. Патоморфологична лаборатория с възможност за гефрир, цитологична лаборатория.
11.2.10. Тънкоиглена биопсия и диагностични
пункции – перкутанни, под ехографски или КТ
контрол.
11.2.11. ЕКГ и ехокардиография (по показания).
11.2.12. Специализирани инструментални
изследвания.
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Забележки:

1. Допустимо е извършване на биохимични и
други специализирани лабораторни изследвания в
съответни лаборатории на други лечебни заведения
по силата на сключен договор, инструментални
изследвания и консултации със специалисти от
друго лечебно заведение или лаборатория в същото
населено място при планови болни в предоперативния период. Необходимите в следоперативния
период лабораторни и инструментални изследвания
трябва да бъдат гарантирани от болничното заведение, в което се извършва хирургическата намеса.
2. Планови хирургични намеси за онкологични
заболявания се извършват при наличие на патологоанатом и добре оборудвана патоморфологична
лаборатория, позволяващи провеждането на срочни
(гефрир) и планови биопсични изследвания, или
по силата на сключен договор.

12. Стандарти за интердисциплинарни консултации и дейности при лечение на хирургично
болни
12.1. Интердисциплинарни консултации,
наложителни при хирургични пациенти, биват:
12.1.1. Задължителни консултации:
12.1.1.1. специалист по анестезиология и
интензивно лечение;
12.1.1.2. кардиолог.
12.1.2. Консултации по показания:
12.1.2.1. рентгенолог;
12.1.2.2. ендоскопист по профили;
12.1.2.3. ехографист;
12.1.2.4. специалист по клинична лаборатория;
12.1.2.5. хематолог;
12.1.2.6. гастроентеролог;
12.1.2.7. нефролог;
12.1.2.8. уролог;
12.1.2.9. пулмолог;
12.1.2.10. гинеколог;
12.1.2.11. педиатър;
12.1.2.12. невролог;
12.1.2.13. ендокринолог;
12.1.2.14. химиотерапевт/лъчетерапевт;
12.1.2.15. профилирани тесни специалисти
по хирургични болести;
12.1.2.16. микробиолог;
12.1.2.17. патоморфолог, цитолог;
12.1.2.18. други.
13. Стандарти за обем на хирургичните
дейности
13.1. Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана лицево-челюстна
хирургия:
13.1.1.извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на поголямата част от него, заместване с пластичен
или изкуствен материал; намеса върху повече от
един орган в един етап (симултанни операции);
едновременна намеса върху орган/органи от
две области/кухини на тялото; трансплантация
на органи;
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13.1.2. осъществяват се в ограничен брой
профилирани клинични центрове в страната;
13.1.3. операциите изискват задължителна
хоспитализация;
13.1.4. осъществяват се от хирургичен екип в
състав: оператор, асистенти (двама или трима),
операционни сестри (две или три); операторът
е хирург с призната специалност по лицевочелюстна хирургия и с висока квалификация;
възможно е да има необходимост от допълнителен специализиран екип за поддръжка и
обслужване на функция (функции);
13.1.5. 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.
13.2. Операции с голям обем и сложност,
„голяма“ лицево-челюстна хирургия:
13.2.1. извършват се при заболявания, изискващи отстраняването на цял орган или на
по-голямата част от него, заместване с пластичен или изкуствен материал; намеса върху
повече от един орган в един етап (симултанни
операции); едновременна намеса върху орган/
органи от две области/кухини на тялото;
13.2.2. операциите изискват задължителна
хоспитализация;
13.2.3. осъществяват се от екип от лицевочелюстни хирурзи в състав: оператор, асистенти – един, двама или трима, операционни
сестри; операторът задължително е лицево-челюстен хирург с призната основна специалност; 
13.2.4. трябва да има осигурена възможност
за настаняване на болния в клиника/отделение
за интензивно лечение при налични индикации.
13.3. Операции със среден обем и сложност,
„средна“ лицево-челюстна хирургия:
13.3.1. включват се заболявания на отделни
органи или на части от лицето и шията;
13.3.2. могат да се извършват в лечебни
заведения за извънболнична или болнична помощ при наличие на следоперативен контрол;
13.3.3. осъществяват се от хирургичен екип
с участието на лицево-челюстен хирург специалист в качеството му на оператор; хирургичният
екип включва: оператор, асистенти (един или
двама), операционна сестра.
13.4. Операции с малък обем и сложност,
„малка“ лицево-челюстна хирургия:
13.4.1. 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; операции на зъбни и околозъбни тъкани, кисти, поставяне на зъбни
имплантанти и други;
13.4.2. операциите могат да бъдат осъществени в амбулаторни условия или при непродължителна хоспитализация;
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13.4.3. могат да бъдат извършени самостоятелно от лицево-челюстен хирург или от
двучленен хирургичен екип (хирург-оператор,
операционна сестра).
13.5. Еднодевна хирургия
В рамките на еднодневна хирургия могат да
бъдат изпълнявани операции с малък и среден
обем и сложност, при стандартни условия и
правила. Тя се извършва от лицево-челюстни
хирурзи с призната специалност, осигуряващи
качество на операцията, минимална травматичност, максимално ограничаване на усложненията, адекватна оценка за развитието на
следоперативния период.
13.6. Спешна хирургия
При неотложни показания операции с малък,
среден и голям обем и сложност, както и от
областта на високоспециализираната хирургия
могат да бъдат изпълнявани като „спешни“
(приложение № 3).
14. Стандарти за разрешен обем на дейности
в съответствие с нивото на оборудване на ХО/
клиники/болница, диагностичните възможности
на болницата, кадровата осигуреност и компетентност, интердисциплинарните консултации
и дейности.
14.1. Обемът на хирургичните дейности, които могат да се извършват в едно ХО/клиника/
болница, зависят от:
14.1.1. Оборудване:
14.1.1.2.на операционна зала
– стандартно;
– профилирано;
14.1.1.3. хирургичен инструментариум
– стандартен;
– профилиран;
14.1.1.4. необходима допълнителна диагностична апаратура и техника – предоперативна,
интраоперативна.
14.2. Кадрова осигуреност (минимална задължителна) на ХО:
14.2.1.оператор-хирург с основна специалност
по лицево-челюстна хирургия;
14.2.2.минимален брой хирурзи за ХО – трима, от които един със специалност по лицевочелюстна хирургия и един с орална хирургия.
14.3. Възможности за предоперативна и интраоперативна диагностика в посочените нива
за оказване на медицинска помощ.
14.4.Възможности за предоперативно интензивно лечение, за избор на необходимата анестезия и за водене на следоперативния период
в отделение за интензивно лечение съгласно
изискванията на медицински стандарти „Анестезиология и интензивно лечение“.
15.1. Хирургичните дейности се осъществяват
при специфични условия на труд:
15.1.1. повишена отговорност;
15.1.2. силно умствено напрежение;
15.1.3. физическо претоварване;
15.1.4. условия за интоксикации;
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15.1.5. неустановено работно време по морално-етични съображения и изисквания;
15.1.6. ниско заплащане на висококвалифициран труд.
15.2. Хирургичните дейности се осъществяват в рамките на петдневна работна седмица
до 40 часа. Хирургическите екипи имат право
на намалено работно време, работно време с
променливи граници в съответствие със спецификата на извършвания труд и съгласувано с
ръководството на болничното заведение.
15.3. Хирургическите екипи имат право на
допълнително възнаграждение при полагане
на извънреден и спешен труд в рамките на
работния график.
15.4. Професионалната защита на хирурзите се осъществява от ССБ и БЛС, както и от
национални синдикални организации.
15.5. Членовете на хирургически екипи имат
право на професионална защита и парична
компенсация при професионални злополуки
и заболявания, получени в резултат на диагностични, лечебни и оперативни процедури,
изпълнявани върху хирургични пациенти.
15.6. Членовете на хирургическите екипи
имат право на отказ за извършване на диагностични и лечебни процедури в планов порядък
при липса на необходими защитни средства,
гарантиращи безопасна работа на персонала – ръкавици, защитни очила, престилки за
еднократна употреба и други.
15.7. Членовете на хирургическите екипи
имат право на безплатно изследване, профилактика, лечение и трудоустрояване при професионално заразяване и заболяване.
Приложение № 1
към т. 2
Списък на оперативните процедури в област
та на лицево-челюстната хирургия
I група. Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана лицево-челюстна хирургия
II група. Операции с голям обем и сложност,
„голяма лицево-челюстна хирургия“
III група Операции със среден обем и сложност,
„средна лицево-челюстна хирургия“
IV група. Операции с малък обем и сложност,
„малка лицево-челюстна хирургия“

Устна, челюстна и лицева хирургия
I група – Много сложни
№ Операция
1.
Оперативна реконструкция на среден лицев
етаж, остеотомия и/или костна пластика
2.
Радикално отстраняване на лимфните възли
на шията по Крайл
3.
Операции на тежки двустранни преминаващи
цепки на горната устна
4.

Тотална резекция на долната челюст с екзартикулация
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5.

Резекция на долната или горната челюст с
едномоментна костна пластика
6.
Тотална резекция на горната челюст със
или без екзентерация
7.
Тотална консервативна паротидектомия
8.
Оперативно лечение на анкилоза на темпоро-мандибуларна става
9.
Пластична реконструкция на лицево-челюстна и шийна област с артериализирани
остеомиокутанни ламба и вземане на костен
трансплантант/ребро, криста илиака, фибула,
тибиа и черепен свод
10.
Пластично възстановяване на носа, вкл.
на носния костен скелет с функционално
възстановяване на носното дишане
11.
Ексцизия на обширен, богато кръвоснабден
тумор
12.
Затваряне на големи дефекти на лицето
чрез делтопекторални или миокутанни или
остеомиокутанни артериализирани ламба
13.
Оперативна репозиция и фиксация при фрактури на средния лицев етаж с остеосинтеза
14.
Артопластика на темпоро-мандибуларна
става
15.
Изолирани фрактури на фронтална кост и
фронтален синус
II група – Сложни (големи)
1.
Резекция на горна и долна устна с едномоментна пластика с тъканни ламба по
съседство
2.
Лигатура на а.лингвалис, а.каротис екстерна,
в.югуларис, трахеостомия като самостоятелни хирургични планови интервенции
3.
Радикална паротидектомия (без щадене на
н.фациалис)
4.
Тотална глосектомия
5.
Резекция на половината горна или долна
челюст
6.
Операции върху долночелюстната става
7.
Ортогнатична хирургия в голям обем (на
среден лицев етаж и долна челюст едновременно)
8.
Затваряне на големи дефекти на твърдото
и мекото небце, вкл. уранопластика
9.
Супрахоидно отстраняване на лимфните
възли по Ванах
10.
Операция за образуване на легло за кости
и хрущяли при обширни дефекти и имплантирането им
11.
Операции при парализа на лицевия нерв
12.
Оперативно преместване на горната челюст
при диегнатия
13.
Оперативно преместване на долната челюст
при диегнатия
14.
15.
16.
17.

Реконструктивна операция на орбитални
стени, вкл. костна пластика при фрактури
Остеотомия след неправилно зараснала
фрактура на горната или долната челюст
Хейлопластика при тежка преминаваща
цепнатина на горната устна
Едностранна хейлопластика при изолирана
цепка на устната
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Стафилография
Прилагане на кожно ламбо по Филатов
Оперативно отстраняване на целия нос или
на значителна част от него
Велофарингопластика
Операции при микрогнатия със или без
костна пластика
Хемиглосектомия при злокачествени тумори
на езика
Ексцизия на тъкан от пода на устна кухина
при злокачествени тумори
Тотална аурикулопластика
група – Средни
Ортопедично лечение на фрактурирана долна
или горна челюст. Шиниране
Пластично затваряне на дефекти на твърдото
или мекото небце
Парциална резекция на горна или долна
челюст
Ограничени сегментни остеотомии
Лигатура на а.каротис екстерна или
в.югуларис, по спешност
Коникотомия, трахеотомия, по спешност
Операции върху клепача
Фейс лифтинг и блефаропластика
Операция на челюстни кисти с големина,
по-голяма от мястото на 3 зъба
Екстирпация на киста на дуктус тиреоглосус
или латерална киста на шията
Операции при микростома
Операции при придобити дефекти на уста,
небце, бузи
Свободна присадка на кожно ламбо
Ексцизия на голям белег, вкл. пластично
покриване
Трансплантация на кожа с пластично покриване на донорното място
Екстирпация на тумори на слюнчените жлези
Радикална операция на максиларния синус
Частична резекция на езика, вкл. редукционна пластика на езика
Оперативно отстраняване на слюнчени
камъни от подчелюстна слюнчена жлеза
Екстирпация на подчелюстна и подезична
слюнчена жлеза
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани,
челюстта или секвестротомия
Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана долночелюстна кост с остеосинтеза
Репозиция и фиксация на фрактурирани
носни кости
Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана ябълчна кост и дъга
Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирани алвеоларни израстъци
Отстраняване на ретиниран зъб чрез обширна остеотомия при застрашени анатомично
околни структури
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27.

Имплантация на алопластичен материал
за подплатяване на меките тъкани като
самостоятелна дейност
28.
Трансплантация на хрущял
29.
Имплантация на кожен експандер
30.
Трансплантация на лигавица, вкл. оперативно намаляване на донорното място и
пластично покриване
31.
Ексцизия на тумори на меките тъкани в
лицево-челюстна област и възстановяване
чрез пластика по съседство
32.
Екстирпация на лимфен възел в лицевочелюстната област, засегнат от патологичен
процес
33.
Операция на ринофима
34.
Пластична операция за корекция на формата, големината и мястото на ушната мида
35.
Пресичане или екцереза на периферен клон
на н.тригенимус
36.
Операции на слюнчена фистула
37.
Обработка и зашиване на обширна огнестрелна рана на лицето
38.
Ринопластика
39.
Ментопластика
40.
Ортогнатична хирургия в среден обем чрез
интраорален достъп/прогинии, прогнатии,
латерогнатии и други
41.
Компактостеотомия на челюст
42.
Септопластика
43.
Шлиц на отводящия канал на паротиса
или субмандибуларната жлеза, евентуално
с отстраняване на стенозата
44.
Задна носна тампонада
IV група – Малки
1.
Гермектомия,одонтектомия, френулотомия,
сегментна компактостеотомия (спомагателни интервенции към ортогнатична хирургия)
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Отстраняване на шини на челюстите
Поставяне на шина на челюст и зъби
Хемостаза чрез лигиране или обшиване при
хеморагия като самостоятелна хирургична
интервенция
Оперативно отстраняване на остеосинтезен
материал от челюстна или лицева кост,
отстраняване на зъбни имплантанти
Хирургична подготовка на алвеоларния
гребен за протезиране
Хирургична подготовка на меките тъкани
за протезиране
Серклаж. Суспензивна фиксация при челюстни фрактури
Оперативно отстраняване на доброкачествени тумори на меките тъкани в неголям обем
Блокада на нерв в областта на черепната
основа
Кожна пластика с ламбо
Оперативна корекция на лицев цикатрикс
Присаждане на парченца епидермис (пластика по Реверден)

С Т Р.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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ДЪРЖАВЕН

Инцизия на абсцеси в устната кухина и
лицево-челюстната област
Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна тъкан, напр. кожа, лигавица,
устна (биопсия)
Ексцизия на лежаща под кожа или лигавица
тъкан, напр. мастна тъкан, фасция, мускул
или от орган без отваряне на телесна кухина
Оперативно лечение на флегмони в лицевочелюстната област
Оперативна корекция на ноздри
Репозиция и фиксация на фрактура на
ябълчна дъга
Обработка и зашиване на обширна кожна
рана на лицето
Поставяне на зъбни имплантанти
Дермабразио
Венесекцио
Предна носна тампонада

Приложение № 2
към т. 7.3.6
Списък на оперативните процедури, подходящи за еднодневна хирургия

ВЕСТНИК
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

В рамките на еднодневна хирургия могат да бъдат изпълнявани следните хирургични интервенции:
1.

Ортопедично лечение на фрактурирана долна
или горна челюст. Шиниране

2.

Пластично затваряне на дефекти на твърдото
или мекото небце
Парциална резекция на горна или долна
челюст
Ограничени сегментни остеотомии
Операция на челюстни кисти с големина,
по-голяма от мястото на 3 зъба
Екстирпация на киста на дуктус тиреоглосус
или латерална киста на шията
Операции при микростома
Операции при придобити дефекти на уста,
небце, бузи
Свободна присадка на кожно ламбо
Ексцизия на голям белег, вкл. пластично
покриване
Трансплантация на кожа с пластично покриване на донорното място
Екстирпация на тумори на слюнчените жлези
Радикална операция на максиларния синус
Частична резекция на езика, вкл. редукционна пластика на езика
Оперативно отстраняване на слюнчени
камъни от подчелюстна слюнчена жлеза
Екстирпация на подчелюстна и подезична
слюнчена жлеза
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани,
челюстта или секвестротомия
Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана долночелюстна кост с остеосинтеза
Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана ябълчна кост и дъга

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Отстраняване на ретиниран зъб чрез обширна остеотомия при застрашени анатомично
околни структури
Имплантация на алопластичен материал
за подплатяване на меките тъкани като
самостоятелна дейност
Трансплантация на хрущял
Имплантация на кожен експандер
Операция на ринофима
Пластична операция за корекция на формата, големината и мястото на ушната мида
Обработка и зашиване на обширна огнестрелна рана на лицето
Ринопластика
Ментопластика
Ортогнатична хирургия в среден обем чрез
интраорален достъп /прогинии, прогнатии,
латерогнатии и други
Компактостеотомия на челюст
Серклаж. Суспензивна фиксация при челюстни фрактури
Оперативно лечение на флегмони в лицевочелюстната област
Репозиция и фиксация на фрактура на
ябълчна дъга

Приложение № 3
към т. 13.6
Списък на спешни хирургични процедури
1.

Ортопедично лечение на фрактурирана долна
или горна челюст. Шиниране
2.
Лигатура на а.каротис екстерна или
в.югуларис, по спешност
3.
Коникотомия, трахеостомия, по спешност
4.
Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана долночелюстна кост с остеосинтеза
5.
Репозиция и фиксация на фрактурирани
носни кости
6.
Оперативна репозиция и фиксация на фрактурирана ябълчна кост и дъга
7.
Задна носна тампонада
8.
Хемостаза чрез лигиране или обшиване при
хеморагия като самостоятелна хирургична
интервенция
9.
Серклаж. Суспензивна фиксация при челюстни фрактури
10.
Инцизия на абсцеси в устната кухина и
лицево-челюстната област
11.
Оперативно лечение на флегмони в лицевочелюстната област
12.
Обработка и зашиване на обширна кожна
рана на лицето
13.
Предна носна тампонада
Забележка. Изработените стандарти са съобразени с европейските и американските стандарти
по лицево-челюстна хирургия. Обсъдени са и са
приети на Колегиума на лицево-челюстните хирурзи в Република България.“
9200

Министър: Ст. Константинов
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови
колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (обн., ДВ, бр. 11
от 2006 г.; изм., бр. 39 и 76 от 2006 г.; бр. 4 и 45 от 2007 г. и бр. 46 от 2009 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 7, раздел VI се правят следните изменения:
1. В т. 23.1 колона втора се изменя така:
„Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на емисиите
на замърсители (ДВ, бр. 49 от 2004 г.), като се прави изключениe от заложените в нея срокове
съгласно таблица № 1 на този раздел.“
2. Създава се таблица № 1:
„Таблица № 1
Мощност

Категория
двигател

Дата, до която може да се одобрява
типът на превозно средство от малка
серия с монтиран двигател от съответния етап на емисии от замърсители

Етап (съгласно
§ 25 ПЗР към
Наредба № 14 от
2004 г.)

18 ≤ P < 37

D

31/12/2012

II

130 ≤ P ≤ 560

E

31/12/2012

II

75 ≤ P < 130

F

31/12/2012

II

37 ≤ P < 75

G

31/12/2012

II

130 ≤ P ≤ 560

H

31/12/2013

III А

75 ≤ P < 130

I

31/12/2014

III А

19 ≤ P < 37

K

31/12/2014

III А

37 ≤ P < 75

J

31/12/2014

III А

130 ≤ P ≤ 560

L

31/12/2015

III B

75 ≤ P < 130

M

31/12/2016

III B

56 ≤ P < 75

N

31/12/2016

III B

37 ≤ P < 56

P

31/12/2017

III B

130 ≤ P ≤ 560

Q

31/12/2018

IV

56 ≤ P < 130

R

31/12/2019

IV

“

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Г. Костов

9112

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 23 от 2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните
водни пътища (ДВ, бр. 95 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 2:
„(2) При разследване на морско произшествие в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България се
отчитат насоките на Международната морска
организация относно справедливото отношение
към морските лица.“
§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 6:
„6. Насоките на Международната морска
организация относно справедливото отношение
към морските лица са насоките, приложени към
Резолюция LEG.3 (91) на Юридическия комитет
на Международната морска организация от 27
април 2006 г., одобрени от Управителния съвет
на Международната трудова организация на
29-ата сесия от 12 – 16 юни 2006 г.“
Допълнителни разпоредби
§ 3. Навсякъде в наредбата думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ и думите „Министерството на
транспорта“ се заменят с „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
§ 4. С тази наредба се въвеждат изискванията
на чл. 1, т. 9, буква „б“ на Директива 2009/17/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2009 г. за изменение на Директива
2002/59/ЕО относно създаване на система на
Общността за контрол на движението на корабите и за информация.

ВЕСТНИК
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Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от 30 ноември
2010 г.
Министър: Ал. Цветков

9113

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз
на опасни товари по море и по вътрешни
водни пътища (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.;
изм., бр. 46 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1 се създават т. 7 и 8:
„7. веществата, посочени в приложение I
към Конвенция MARPOL 73/78, таблицата с
данните за безопасност с подробно описание на
физикохимическите характеристики на стоките
включително, съответно техния вискозитет, изразен в cSt при 50 °C, и тяхната плътност при
15 °C, и другите данни, които се съдържат в
списъка с данните за безопасност, в съответствие
с Резолюция MSC.150 (77) на ИМО;
8. номерата за спешни случаи на изпращача
или всяко друго лице или орган, което има
сведения за физикохимичните характеристики
на стоките и действията, които следва да бъдат
предприети при авария.“
Допълнителна разпоредба
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на чл. 1, т. 4, параграф 1, букви „б“ и
„в“ на Директива 2009/17/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за
изменение на Директива 2002/59/ЕО относно
създаване на система на Общността за контрол
на движението на корабите и за информация
(ОВ L 131 от 2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 30 ноември
2010 г.
Министър: Ал. Цветков
9114
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-286
от 20 септември 2010 г.
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 ЗСПЗЗ и
чл. 19а, ал. 3 и 4 ППЗСПЗЗ във връзка с протокол
№ 90/2010 г. определям:
1. Дължимото обезщетение на българските
граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на
държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане
на висящите финансови въпроси и развитие на
икономическото сътрудничество между Народна
република България и Кралство Гърция (ДВ,
бр. 87 от 1964 г.), както следва:
Вх. № на
заявлението

Име на собственика по архивни
документи

Дължимо
обезщетение
(за дка)

Местонастаняване

1

2

3

4

Област Благоевград
Общинска служба по земеделие – гр. Гоце Делчев
АО1516/
25.10.
2007 г.

наследници Иван
Василев Трендафилов

115,000

гр. Гоце
Делчев

Общинска служба по земеделие – Петрич
АО886/02.07.
2007 г.

наследници Борис
Трайков Богов

70,500

с. Ново
Кономлади

Област Бургас
Общинска служба по земеделие – Созопол
94-631/
05.02.
2008 г.

наследници Никола Раичев Германски

298,000

Созопол

Област Пловдив

1

2

3

4

Област Смолян
Общинска служба по земеделие – Смолян
АО-981/
19.07.
2007 г.

наследници Христо
Тодоров Перпериев

52,000

Устово

Област Ямбол
Общинска служба по земеделие – Елхово
АО-1817/
30.11.
2007 г.
(по досие
№ 7865)

нас лед н и ц и Марко
Тодоров

114,500 с. М. Кирилово

АО-416/
23.01.
2008 г.

наследници Илю Димитров Пушев

77,000 с. М. Кирилово

94-591/
04.02.
2008 г.

наследници Христо
Стоев Варелов

114,000 с. М. Кирилово

94-638/
06.02.
2008 г.

нас лед н и ц и М и т ра
Михова

124,000 с. М. Кирилово

94-592/
04.02.
2008 г.

наследници Иван Тодоров Вълчев

313,000 с. М. Кирилово

2. Посочените общински служби по земеделие
да извършат обезщетяването на правоимащите
лица съгласно чл. 19б, ал. 1 ППЗСПЗЗ, като
възстановените земи заедно със земите за обезщетяване да не надхвърлят размера, определен
в чл. 10, ал. 8 ЗСПЗЗ. За земите над този размер собствениците се обезщетяват с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19а, ал. 9
ППЗСПЗЗ.
При невъзможност обезщетяването да се извърши със земя в пълен или частичен размер,
правоимащите да бъдат обезщетени с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19, ал. 14
ППЗСПЗЗ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Г. Костов
9154

Общинска служба по земеделие – Пловдив
АО-115/
02.03.
2007 г.

наследници Атанас
К. Зайков

173,500

94-701/
07.02.
2008 г.

наследници Атанас
Маринов

85,000

Пловдив

Пловдив

Област Сливен
Общинска служба по земеделие – Нова Загора
АО-1825/
30.11.
2007 г.

наследници Ирина
Митрева

300,000

Нова
Загора

АО-1826/
30.11.
2007 г.

наследници Стана
Севриева

47,757

Нова
Загора

ЗАПОВЕД № РД-46-287
от 21 септември 2010 г.
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ и
чл. 19а, ал. 3 и 4 ППЗСПЗЗ във връзка с протоколи № 96, 98, 99, 100 и 101 от 2010 г. определям:
1. Дължимото обезщетение на българските
граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на
държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане
на висящите финансови въпроси и развитие на
икономическото сътрудничество между Народна
република България и Кралство Гърция (ДВ,
бр. 87 от 1964 г.), както следва:

С Т Р.
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Вх. № на
заявлението

ДЪРЖАВЕН
Име на собственика
Дължимо
по архивни документи обезщетение
(за дка)

Местонастаняване

Област Бургас
Общинска служба по земеделие – Созопол
94713/08.02.
2008 г.

наследници на Никола
Киров

553,000 Созопол

Област Стара Загора
Общинска служба по земеделие – с. Опан
94759/12.02.
2008 г.

наследници на Марга Минчева, Георги,
Христо,
Костадин, Страти и
Петкана Минчеви

185,000 с. Кравино

ВЕСТНИК
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възстановените земи заедно със земите за обезщетяване да не надхвърлят размера, определен
в чл. 10, ал. 8 ЗСПЗЗ. За земите над този размер собствениците се обезщетяват с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19а, ал. 9
ППЗСПЗЗ.
При невъзможност обезщетяването да се
извърши със земя в пълен или частичен размер
правоимащите да бъдат обезщетени с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19, ал. 14
ППЗСПЗЗ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Г. Костов
9155

Област Хасково
Общинска служба по земеделие – гр. Любимец
АО-515/
17.05.
2007 г.

наследници на Кера
Николова Чимезова
наследници на Стоян
Стоев Георгиев

72,000 с. Васк ово

Общинска служба по земеделие – гр. Маджарово
АО-1334/
19.09.
2007 г.

наследници на Петко,
Стана и Злата
Петкови Каракачанови

110,000 с. Костово

Общинска служба по земеделие – Свиленград
АО-1145/
13.08.
2007 г.

наследници на Костадин Панайотов

100,784 с. Генералово

94-409/
22.01.
2008 г.

наследници на Димитър Ангелов Чолаков

37,000 Свиленград

Общинска служба по земеделие – Тополовград
94-121/
10.01.
2008 г.

наследници на Митрю
Дялков Сиркичиев

94-612/
05.02.
2008 г

наследници на Тодор
В. Рабаджиев

109,000 с. Орешник
17,500 с. Орешник

Общинска служба по земеделие – Хасково
94-ТТ-266/
05.12.
2002 г.

наследници на Георги
Атанасов Петрушов

667,000 Хасково

94-773/
12.02.
2008 г.

наследници на Глигор
Пенев

126,000 Хасково

Общинска служба по земеделие – Елхово
наследници на Петко
Вълчев Хайдаров

94-763/
12.02.
2008 г.

наследници на Руса
Костадинова

На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 ЗСПЗЗ и
чл. 19а, ал. 3 и 4 ППЗСПЗЗ във връзка с протокол
№ 95/2010 г. определям:
1. Дължимото обезщетение на българските
граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на
държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане
на висящите финансови въпроси и развитие на
икономическото сътрудничество между Народна
република България и Кралство Гърция (ДВ, бр.
87 от 1964 г.), както следва:
Вх. №
на заявлението

Име на собственика по
архивни документи

Дължимо
обезщетение
(за дка)

Местонастаняване

1

2

3

4

Област Благоевград
Общинска служба по земеделие – Петрич
АО-75/
20.02.2007 г.

наследници на Яни Стамов Бундев

94-788/
12.02.
2008 г.

наследници на Злата
Николова Бочукова

68,000

с. Коларово

Област Пловдив
94-868/
14.02.2008 г.

69,000 с. Изгрев

наследници
Атанас
Димов
Янкехеев

40,000

Пловдив

София-град
75,000 с. Изгрев

Общинска служба по земеделие – Овча купел
АО-806/
25.06.2007 г.

Общинска служба по земеделие – „Тунджа“ – Ямбол
АО-1694/
20.11.
2007 г.

наследници
Иван
Георгиев
Лютов

Общинска служба по земеделие – Пловдив

Област Ямбол
94-561/
31.01.
2008 г.

ЗАПОВЕД № РД-46-288
от 21 септември 2010 г.

79,000 с. Васк ово

20,000

с. Скалица

наследници
Димитър
Танов
Ичов

45,000

София

Област Хасково
Общинска служба по земеделие – Ивайловград

28,000 с. Меден
кладенец

2. Посочените общински служби по земеделие
да извършат обезщетяването на правоимащите
лица съгласно чл. 19б, ал. 1 ППЗСПЗЗ, като

94-694/
07.02.2008 г.

наследници
Христо Манолов

41,050

АО-2109/
27.12.2007 г.

наследници
Мария
Вангелова

16,250

Ивайловград
с. Кобилино
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АО-2110/
27.12.2007 г.

наследници
Рада Костадинова

16,250

с. Кобилино

АО-590/
31.05.2007 г.

наследници
Георги
Власакев

283,000

с. Чучулига

Общинска служба по земеделие – Маджарово
АО-1723/
23.11.2007 г.

наследници
Пенда Христева Перестерева

76,000

АО-332/
06.04.2007 г.

наследници
на
Шенко
Кузмов
Цинигарев

54,500

с. Малко
Брягово

с. Д.
Главанак

Общинска служба по земеделие – Свиленград
АО-1996/
10.12.2007 г.

наследници
Ружа
Сребрева

76,000

с. Кап.
Андреево

АО-2028/
11.12.2007 г.

наследници
Елена
Василева
Атанасова

11,600

Свиленград

94-236/
14.01. 2008 г.

наследници
Апостол
Апостолов
Бекяров

76,000

Свиленград

АО-244/
27.03.2007 г.

наследници
Елена
Ангелова
КуруКостова

65,000

с. Щит

АО-391/
20.04.2007 г.

наследници
Милка
Манолова
ДимитроваБалашева

120,000

с. Щит

Общинска служба по земеделие – Тополовград
АО-1712/
22.11.2007 г.

наследници
Демир
Костов
Айманов

255,866

94-367/
18.01.2008 г.

наследници
Димитър
Николов
Герджиков

6,000

Тополовград

наследници
Димо поп
Христев

С Т Р. 7 9

новените земи заедно със земите за обезщетяване
да не надхвърлят размера, определен в чл. 10, ал. 8
ЗСПЗЗ. За земите над този размер собствениците се обезщетяват с поименни компенсационни
бонове съгласно чл. 19а, ал. 9 ППЗСПЗЗ.
При невъзможност обезщетяването да се
извърши със земя в пълен или частичен размер
правоимащите да бъдат обезщетени с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19, ал. 14
ППЗСПЗЗ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Г. Костов
9156

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-152
от 4 ноември 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна езикова
гимназия с изучаване на чужди езици „Джордж
Байрон“ – Варна, изменям Заповед № РД-14-12
от 01.04.1998 г. (ДВ, бр. 64 от 1998 г.), изменена и
допълнена със Заповед № 14-169 от 04.08.2000 г.
(ДВ, бр. 70 от 2000 г.), изменена и допълнена със
Заповед № РД-14-149 от 29.07.2002 г. (ДВ, бр. 78
от 2002 г.), както следва:
Думите: „Училището се управлява и представлява от Георги Маринов Танов” се заменят
с „Училището се управлява и представлява от
Анушка Бориславова Аспарухова-Добрева“.
Министър: С. Игнатов
9149

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Тополовград

Общинска служба по земеделие – Харманли
94-672/
07.02.2008 г.

ВЕСТНИК

8,000

с. Орешец

Общинска служба по земеделие – Хасково
94-540/
30.01.2008 г.

наследници Марина
Скерлева
Георгева

53,200

с. Д. Войводино

АО-1764/
27.11.2007 г.

наследници
Димитър Т.
Ламбрев

187,000

Хасково

94-676/
07.02.2008 г.

наследници
Митро Ст.
Сапунаров

18,000

Хасково

2. Посочените общински служби по земеделие
да извършат обезщетяването на правоимащите
лица съгласно чл. 19б, ал. 1 ППЗСПЗЗ, като възста-

ЗАПОВЕД № ОХ-337
от 2 юни 2010 г.
На основание чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 26,
т. 16 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, чл. 10, ал. 3 и 7 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 27,
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета поради необходимостта от
обучение, възпитание и отглеждане на деца на
военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната и получено съгласие на
министъра на образованието, младежта и науката
с рег. № 22-07-635 от 05.05.2010 г. откривам Обединено детско заведение „Младост“ при целодневна
организация със седалище и официален адрес:
София, ж. к. Младост 3, ул. Полковник Серафимов 2. Финансирането се осъществява от бюджета
на Министерството на отбраната.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: А. Ангелов
9137
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 106
от 4 ноември 2010 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от
Закона за БНБ Управителният съвет приема бюджета на Българската народна банка за 2010 г.,
както следва:
П о к а з а т е л и
(Хил. лв.)
Бюджет 2011 г.
Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ
82912
1. Разходи, свързани с издръжката на
паричното обращение
10657
2. Разходи за материали, услуги и
амортизации
44044
3. Разходи за персонал и социално
осигуряване
21315
4. Разходи за социална дейност
2048
5. Други административни разходи
2244
6. Разходи, свързани с участие на БНБ
в ЕСЦБ
2604
Раздел ІІ. Инвестиционна програма
15344
1. Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация
947
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго
оборудване
2481
3. Информационни системи на БНБ
11720
4. Инвестиции, свързани с участието
на БНБ в ЕСЦБ
196
На основание чл. 50 от Закона за БНБ в
30-дневен срок управителят на Българската народна банка да представи на Народното събрание приетия от Управителния съвет бюджет на
банката за 2011 г.
9241

Управител: Ив. Искров

81. – Община Долна Митрополия, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и Решение
№ КЗЗ-14 от 2.11.2010 г. на Министерството на
земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, съобщава, че са изработени проекти за
подробни устройствени планове – ПЗ (план за
застрояване) в землището на с. Подем, община
Долна Митрополия, област Плевен, за поземлени
имоти № 022065 и 022066, местност Влашки баир,
и е определена строителна площадка за изграждане на фотоволтаични слънчеви преобразуватели,
които са изложени в отдел ТСУ, община Долна
Митрополия. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до Община Долна Митрополия.
9141
15. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – „Подземен ел. кабел
20 kV“ за ПИ 051054, местност Пармъксъза, по
КВС на с. Стоил войвода, община Нова Загора,
който преминава през поземлени имоти 000079,
000058, 000054 и 048007, намиращи се в землището на с. Стоил войвода, община Нова Загора.

ВЕСТНИК
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Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
9143
2. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с
протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ
от 29.09.2010 г. е изменен и допълнен действащият
план на новообразуваните имоти в зона по § 4
ЗСПЗЗ, местност Митков мост, землище гр. Черноморец, община Созопол, одобрен със Заповед
№ РД-09-68 от 07.05.2007 г. на областния управител
на област Бургас, относно новообразуван имот
№ 172 с площ 1078 кв. м по плана на новообразуваните имоти за зона по § 4, местност Митков
мост, землище гр. Черноморец, собственост на
н-ци на Вълко Николов Мазев съгласно протокол
за въвод във владение № 152 от 29.06.2010 г., като
се обособяват два нови новообразувани имота:
№ 172 с площ 607 кв. м, като в регистъра към
плана на новообразуваните имоти се записва на
н-ци на Вълко Николов Мазев съгласно представените удостоверения за наследници, и № 178 с
площ 471 кв. м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на н-ци на
Вълко Николов Мазев съгласно представените
удостоверения за наследници. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да подават
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
Община Созопол.
9107
3. – Община Созопол, област Бу ргас, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ от 29.04.2010 г. е изменен и допълнен
действащият план на новообразуваните имоти в
зона по §4 ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община
Созопол, одобрен със Заповед № РД-09-302 от
14.07.2004 г. на Областния управител на област
Бургас, относно новообразуван имот № 134.302
с площ 697 кв.м по плана на новообразуваните
имоти за зона по § 4, землище с. Крушевец, като
се обособяват четири нови новообразувани имота:
№ 134.302 с площ 2119 кв.м, като в регистъра към
плана на новообразуваните имоти се записва на
н-ци на Дихан Георгиев Митров; № 134.515 с площ
758 кв.м, като в регистъра към плана на новообразуваните имоти се записва на н-ци на Дихан
Георгиев Митров; № 134.516 с площ 600 кв.м, като
в регистъра към плана на новообразуваните имоти
се записва на Рали Полихронов Симов и Станка
Атанасова Симова, съгласно н.a. № 56, т. XV, д.
№ 8670/1997 г., и № 134.517 с площ 220 кв.м, като
в регистъра към плана на новообразуваните имоти се записва на Община Созопол – обслужваща
улица. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
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могат да подават писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация
до кмета на Община Созопол.
9108

СЪДИЛИЩА
Районният съд – Монтана, гр. колегия, V състав, призовава Джорджие Божович, с последен
адрес област Монтана, община Бойчиновци, с.
Лехчево, ул. Георги Димитров 137, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.12.2010 г.
в 11,30 ч. като ответник по гр. д. № 70529/2010,
заведено по чл. 8 и сл. от Закона за защита срещу
домашно насилие. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
9195
Тервелският районен съд призовава Идриз
Халилов Назифов, роден на 29.03.1943 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.12.2010 г. в
10 ч. като ответник по гр. д. № 457/2010, заведено
от Юлия Стефанова Керанова и Ремзи Сюлеман
Осман, за връчване на искова молба за делба.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл.
48, ал. 2 ГПК.
9119
Благоевградският окръжен съд обявява, че има
образувано гр. д. № 446/2010 с ищец – Комисията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, и ответници: Илия Димитров
Иванов с постоянен адрес с. Беласица, ул. Беласица
71, община Петрич, и Соня Методиева Иванова
с постоянен адрес с. Беласица, ул. Беласица 71,
община Петрич, с правно основание чл. 28, ал.
1 ЗОПДИППД с цена на иска: 111 135,39 лв., с
което да се отнеме в полза на държавата следното имущество:
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Илия Димитров Иванов и Соня
Методиева Иванова: 130 кв. м, представляващо
общинско място в квартал 16 по плана на с.
Беласица, при съседи: от юг – имот № 68, от
запад – УПИ IV, от север – УПИ XXIV, УПИ
XXV и имот № 48, от изток – улица. Мястото
е придаваемо към УПИ XXIII, кв. 16 по плана
на с. Беласица, собственост на Илия Димитров
Иванов по силата на нотариален акт № 37, том
II, peг. № 2008, гр. дело 216 от 2003 г. на нотариус
Елена Якова, придобит от Илия Димитров Иванов
с договор от 25.08.2003 г., вписан в Службата по
вписванията – гр. Петрич, с Акт № 205, том I,
дв. вх. peг. № 1266/04.09.2003 г., ведно с незаконно изградената в същото УПИ XXIII двуетажна
масивна жилищна сграда с РЗП около 160 кв. м.
Урегулиран поземлен имот XVIII в квартал 16
по плана на с. Беласица, община Петрич, с площ
на имота 320 кв. м, при съседи на имота: УПИ
XXIV, УПИ V, УПИ XVII и улица, придобит от
Илия Димитров Иванов с нотариален акт за покупко-продажба № 199, том IV, peг. № 5889, дело
734 от 2003 г. на нотариус Елена Якова – нотариус с район на действие Районен съд – Петрич,
вписан в Службата по вписванията – Петрич, с
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Акт № 22, том VI, дело 1193/15.10.2003 г., урегулиран поземлен имот XIX-10, (отреден за имот с
планоснимачен номер десети) в кв. 16 по плана
на с. Беласица, община Петрич, с площ на имота 555 кв. м, при съседи на имота: УПИ VІІ-10,
УПИ XXVІІ-12, УПИ XXVІ – общински, УПИ
XXІV-47 – улица, и УПИ VІ-10, придобит от Илия
Димитров Иванов с нотариален акт за покупкопродажба № 103, том IV, peг. № 6091, дело 644 от
2005 г. на нотариус Костадинка Топалова – нотариус с район на действие Районен съд – Петрич,
вписан в Службата по вписванията – Петрич, с
Акт № 125, том ХІ, дело 2536/27.12.2005 г. Лек
автомобил „Опел кадет“ с ДК № Е 2630 АХ, рама
№ W0L000034H2557722, двигател № 16DA14539243,
цвят червен, с първ. регистрация 30.12.1986 г.,
придобит от Илия Димитров Иванов съгласно
договор за покупко-продажба на моторно превозно
средство от 10.11.2000 г.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Илия
Димитров Иванов: Сумата от 285,39 лв. по банкова сметка № BG 8002UBBS1051027120, открита
в ОББ – АД, клон Петрич, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Илия Димитров Иванов.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 23.02.2011 г. от 14 ч. в зала № 1 на
Окръжен съд – Благоевград, и третите лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, могат да предявят съответния иск
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
9124
Хасковският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д.
№ 208/2010 по мотивирано искане на Комисията
за установяване на имуществото, придобито от
престъпна дейност, с БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя Стоян Илиев Кушлев, с адрес за
призоваване: Хасково, ул. Сан Стефано 3, ет. 4,
стая 405, срещу Росен Вълчев Вълчев, с постоянен
и настоящ адрес: с. Минерални бани, ул. Панайот
Волов 17, за иск с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД и с цена на иска 159 668,85 лв. 1/2
идеална част от апартамент № 9 в Свиленград,
на ул. Одрин, бл. 169-1, ет. 3, състоящ се от две
стаи и кухня, построен върху държавна земя,
със застроена площ 63,69 кв. м, ведно с избено
помещение № 9 с полезна площ 5,34 кв. м, заедно
с 5,201 % идеални части от правото на строеж
върху мястото и съответните идеални части
от общите на сградата, при граници и съседи
на жилището: апартамент № 8, и при граници
на избеното помещение; изба № 8, абонатна и
коридор, придобит от Росен Вълчев Вълчев с
нотариален акт № 111, том I, рег. № 1655, дело
№ 103/2002. Сумата от 90,85 лв. по срочен депозит
№ 5431456 в Банка „ДСК“ – ЕАД, РЦ – Стара
Загора – ФЦ, Хасково, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска до
окончателното плащане, с титуляр Росен Вълчев
Вълчев. Сумата от 17 603 лв., равняващи се на
9000 евро, установена на 25.01.2003 г. в дома
на Росен Вълчев Вълчев, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане. Сумата от 3801 лв.,
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равняващи се на 2100 щатски долара, установена
на 25.01.2003 г. в дома на Росен Вълчев Вълчев,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане.
Сумата от 4254 лв., равняващи се на 2120 щатски
долара, представляваща превод на парични средства на 21.10.2002 г., осъществен от Росен Вълчев
Вълчев, чрез системата „Моnеу Gram“, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане. Сумата от
5783 лв., равняващи се на 3150 щатски долара,
представляваща превод на парични средства на
20.01.2003 г., осъществен от Росен Вълчев Вълчев,
чрез системата „Моnеу Gram“, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане. Сумата от 7823 лв.,
равняващи се на 4000 евро, установена по банкова
сметка № 752504410881914, открита на 12.12.2002
г. в „Обединена българска банка“ – АД, София, с
титуляр Росен Вълчев Вълчев, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане. Сумата от 181 лв.,
представляваща начислена лихва по депозирана сума по банкова сметка № 752504410881914,
открита на 12.12.2002 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, София, клон Свиленград, с титуляр Росен Вълчев Вълчев, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане. Сумата от 3900 лв.,
равняващи се на 2000 евро, предоставени през
м. 01.2003 г. от Росен Вълчев Вълчев на Митко
Филев Митев, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното плащане. Сумата от 9500 лв., предоставени
през лятото на 2002 г.от Росен Вълчев Вълчев
на Атанас Димитров Атанасов за купуване на
микробус „Пежо „Боксер“, с ДК № Х 53-10 АМ
с цвят – бял, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане. Сумата от 14 000 лв., предоставени през
2002 г. от Росен Вълчев Вълчев на Костадин Василев Костадинов за купуване на лек автомобил
марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с ДК № Х
41-45 АК, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане. Сумата от 79 000 лв., равняващи се
на 40 000 щатски долара, предоставени през м.
06.2002 г. – м. 01.2003 г. от Росен Вълчев Вълчев
на А. Андреев, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до oкончателното
плащане. Сумата от продажбата на автобус марка
„Чавдар“, модел „11 М 4“, с рег. № Х 0305 ПБ,
рама № 6381080, цвят – син, придобит от Росен
Вълчев Вълчев, в размер 1183 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане.
На основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
насрочва съдебното заседание на 7.03.2011 г. от
10,30 ч., за която дата и час да се призоват страните. Съдът обявява, че заинтересованите лица
могат да предявят претенции върху имуществото,
предмет на искането, до 1.03.2011 г.
9125
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2908
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1021/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
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отговорост „Билдинг груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Козлодуй, бл. 1,
вх. Г, ап. 82, с предмет на дейност: строителство
на сгради, строително-монтажни работи, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Пламен Димитров Славов, Юлиян Алдинов Калемджиев и Димитринка
Кръстева Андонова и се представлява и управлява
от управителя Пламен Димитров Славов.
6862
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2898
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 1048/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „План 2Д“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. В. Априлов 4А, с
предмет на дейност: инвестиционно проектиране
в строителството, покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, складова, превозна,
туристическа дейност на търговско представителство и посредничество или предоставяне на
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, внос и износ по предмета на
дейност, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капиал 5000 лв., със съдружници Димчо
Стоянов Ненчев и Димитър Стоянов Ненчев и се
представлява и управлява от управителя Димитър
Стоянов Ненчев.
6863
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2901 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1050/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Метал трейдинг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. П. Р. Славейков 61, с
предмет на дейност: производство, преработка и
продажба на промишлени стоки, строителна дейност – покупка, строеж, обзавеждане и продажба
на недвижими имоти, изграждане на промишлени
обекти, маркетингова дейност, спедиционна, складова и лизингова дейност и дейност на търговско
представителство и посредничество, търговия на
едро и дребно с промишлени, хранително-вкусови
стоки, химически продукти, торове, препарати,
внос и износ по предмета на дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност в
страната и в чужбина, туристическа дейност в
страната и в чужбина, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, предпечатна
подготовка, изготвяне на печатни произведения,
консултантска, проектантска, сертификационна
дейност, всички други дейности, разрешени от
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Руско Николаев
Русев и Николай Русков Русев и се управлява и
представлява от управителите съдружници заедно
и поотделно.
6864
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2886 от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1042/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гранвил“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ап. 4, ет. 3, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност и
всякаква друга дейност, разрешена от закона, като
при необходимост за упражняване на съответната
дейност ще придобива необходимите лицензии и
разрешения. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Джон Уилям Уигинс.
6865
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2615
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 955/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стратегема“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Г. С. Раковски 36А, партер, с предмет
на дейност: експертна помощ при издирването и
анализа на финансовото и социалното състояние
на длъжници, съставяне на бизнес планове, оценки
на различни активи, икономически обосновки
за рефинансиране, финансово-административни
консултантски услуги, свързани с процедури по
реализация на вземания, корпоративен и финансов
мениджмънт, оценка и управление на риска за
инвестициите, инвестиционни анализи и кредитни
обосновки, бизнес оценки на цели предприятия,
обособени части, дялово и акционерно участие,
концесионни анализи, изготвяне и консултации
на проекти към структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, изграждане
на публично частно партньорство при участието
с офертни предложения по проекти за усвояване
на структурните фондове на Европейския съюз,
както и други дейности, незабранени от закона
и съгласно изискванията на законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
КВЗКАЧС „Агрокредит“ – Ямбол, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Г. С. Раковски
36А, партер, вписана в регистъра на кооперациите
и ЖСК при ЯОС по ф.д. № 211/96 по описа на
съда, и се управлява и представлява от управителя Валентин Славов Василев.
6866
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2643 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 972/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Екомт 2007“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Белмекен 14, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
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вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
маркетингова, проектантска и инженерингова
дейност, извършване на посредническа дейност по
наемане на работа за чужбина, комисионна, спедиционна, превозна, складова, лизингова дейност,
предоставяне на информационни, счетоводни,
програмни, превозни, хотелиерски, туристически,
рекламни или други услуги, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост, производство и разпространение на
видео- и звукозаписи; други дейности и услуги,
разрешени от закона, при спазване законовите
изисквания за лицензиране. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Дияна
Атанасова Димитрова.
6867
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2841 от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 1004/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Б – К трейдинг лимитед“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Търговска 62,
вх. Г, ап. 12, с предмет на дейност: производство,
търговия и внос и износ на пчелни продукти,
селско стопанство – земеделско производство,
градинарство, животновъдство, търговия със
селскостопанска продукция, покупко-продажби
на недвижими имоти, проектиране, изграждане
и обзавеждане на сгради, съоръжения, инфраструктура и благоустройство, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и програмна
дейност, ресторантьорство, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, отдаване на автомобили
и други превозни средства под наем, сервиз на
автомобили, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество, счетоводни и данъчно-консултантски услуги, посредническа и консултантска
дейност при покупко-продажба на недвижими
имоти, внос и износ по предмета на дейност,
други дейности, разрешени от закона при спазване на законовите изисквания за лицензиране.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Халид Бадарна.
6868
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2839
от 21.XII.2007 г. по ф.д. № 1005/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Планет Дебора“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол,
ул. Бъкстон 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
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превозни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или дейност по предоставяне на
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, внос и износ
по предмета на дейност, всякаква друга дейност
и услуги, незабранени от закона при спазване на
законовите изисквания за лицензиране. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Дебора Ким Харфорд-Корбет.
6869
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2570
от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 960/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Крисрогейл“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 5, ет. 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки
с всякакви МПС в страната и чужбина, ремонт
на превозни средства, хотелиерство, рекламни,
информационни, импресарски сделки, туризъм в
страната и чужбина, счетоводни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дон
Кларк и Роузан Кларк и се представлява и управлява от управителя Ангел Неделчев Неделчев.
5222
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2595
от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 905/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Европейски имоти“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Джон Атанасов 8, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
посредничество при сделки с недвижими имоти,
изграждане и експлоатиране на възобновяеми
енергийни източници с цел производство и продажба на електроенергия; проектиране и строителство; разработки и проучвания; покупка на
стоки с цел продажба в първоначален, обработен
или преработен вид в страната и чужбина, внос
и износ; производство на стоки с цел продажба;
търговия със строителни материали и машини;
сервизно обслужване на далекосъобщителна техника, битова техника, електроника и ел. уреди,
авторемонтни и транспортни услуги; изграждане,
покупка и ползване на индустриална собственост
в страната и чужбина; комисионна, спедиторска
и складова, превозна, лизингова дейност и дейност по търговско представителство, агентство
и посредничество в страната и чужбина; маркетингова и инженерингова дейност, организиране
на външнотърговски, борсови и посреднически
сделки; превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или дейност по предоставяне на
други услуги; фризьорски, козметични, шивашки,
услуги по почистване; производство и търговия със
селскостопанска продукция; търговия с горива,
петролни продукти, масла, газ пропан-бутан и
техни производни, сделки с интелектуална соб-
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ственост, антиквариат; както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Димитров Колев и Валентин
Цветанов Ревански и се представлява и управлява от управителите Иван Димитров Колев
и Валентин Цветанов Ревански, с посочените
по-долу правомощия: при сключване на договори за отчуждаване или прехвърляне на вещни
права върху недвижими имоти и движими вещи
представителството на дружеството се осъществява от управителите заедно; при извършване на
действия по разпореждане с паричните средства и
с банковите сметки на дружеството за суми над
1000 лв. представителството ще се осъществява
от управителите заедно.
5223
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2059
от 25.IХ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф. д. № 736/2000 на проверения, заверен и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Многопрофилна болница за активно лечение
„Св. Пантелеймон“ – АД, Ямбол.
5224
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1914 от
3.IХ.2007 г. по ф. д. № 501/2002 вписа промени
за „Хранително-вкусов комбинат“ – АД, Ямбол:
вписва увеличаване на капитала от 180 000 лв. на
330 000 лв. чрез издаване на нови 3000 налични
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 50 лв., като новите акции се предлагат
за записване по тяхната номинална стойност;
акциите се предлагат за записване първо на
акционерите на дружеството и всеки има право
да придобие част от новите акции, която съответства на дела в капитала преди увеличението;
правото по предходното изречение може да се
упражни в срок 1 месец от обнародване на поканата в „Държавен вестник“; пълна стойност на
увеличения следва да бъде внесена в срок една
година от вписване на увеличението.
5225
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2058 от
25.IХ.2007 г. по ф. д. № 736/2000 вписа промени за
„Многопрофилна болница за активно лечение „Св.
Пантелеймон“ – АД, Ямбол: вписва освобождаване от длъжност на досегашните членове на съвета
на директорите Михаил Пасков Попов, Данаил
Борисов Попов, Борис Петков Чорбаджийски и
Велина Димитрова Трифонова-Карабелова; вписва нов съвет на директорите в състав: Атанаска
Борисова Здравкова – председател, Николай
Димитров Атанасов – зам.-председател, Иван
Данчев Банков, Велина Димитрова Трифонова-Карабелова и Борис Петков Чорбаджийски;
дружеството се представлява от изпълнителния
директор Борис Петков Чорбаджийски.
5226
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2648 от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 429/99 вписа промени за
„Зърнени храни – 99“ – ЕАД, Ямбол: вписва увеличаване на капитала от 100 000 на 3 500 000 лв.,
разпределен в 3 500 000 обикновени поименни
акции, чрез нова емисия от 3 400 000 акции с но-
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минална стойност 1 лв. при условията на чл. 194
ТЗ чрез парична вноска; вписва изменението на
чл. 6 от устава на дружеството.
5227
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2471 от 14.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 429/99 на проверения, заверен и приет годишен финансов отчет
за 2006 г.на „Зърнени храни – 99“ – ЕАД, Ямбол.
5228
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2226
от 16.Х.2007 г. по ф. д. № 218/2006 вписа промени
за „Декортекс“ – ООД, Ямбол: вписва промяна
в адреса на управление от Ямбол, ул. Ямболен
10, на Ямбол, ул. Ямболен 85.
5229
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 810 от
6.IV.2007 г. по ф. д. № 218/2006 вписа промени за
„Декортекс“ – ООД, Ямбол: вписва заличаване
на Стоян Славчев Шайков като съдружник и
управител; вписва Бинка Славова Шайкова и
Пламен Стоянов Шайков като съдружници; вписва Славена Стоянова Шайкова като управител,
която ще управлява и представлява дружеството
в страната и чужбина неограничено извън правомощията на общото събрание за неопределен
срок от време.
5230
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2211 от
12.Х.2007 г. по ф. д. № 35/2003 вписа промяна за
„Риго – инвест“ – ЕООД, Ямбол: вписва промяна
в адреса на управление от Ямбол, ул. Търговска
2, на Ямбол, ул. Търговска 35.
5231
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1494 от
2.VII.2007 г. по ф. д. № 620/2006 вписа промени за
„Ви Ен инспирейшънс“ – ООД, Ямбол: променя
фамилното име на съдружника Виктория Ан от
„Броутън“ на „Фостър“.
5232
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2467
от 13.ХI.2007 г. по ф. д. № 808/2007 вписа промени за „Пегасус 1“ – ЕООД, Елхово: освобождава
Станислав Стоянов Петров като управител и
представляващ дружеството; вписва Андреас
Хенрикус Франсискус Мария за управител, който
ще представлява дружеството.
5233
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1569
от 11.VII.2007 г. по ф. д. № 310/2005 вписа промени за „Лоое девелъпмент“ – ООД, с. Калчево:
вписва Стивън Томс като съдружник и управител
на дружеството, който ще управлява и представлява заедно и поотделно с останалите двама
управители.
5234
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1407
от 20.VI.2007 г. по ф. д. № 310/2005 вписа промени
за „Лоое девълъпмент“ – ООД, Елхово: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Елхово, ул. Ангел Ников 20, на с. Калчево,
ул. Първи май 7.
5235
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1874 от
27.VIII.2007 г. по ф. д. № 668/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на
ЕТ „ЗГН – Здравко Недялков“ (ф. д. № 851/98) като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от едноличния търговец Здравко Господинов Недялков на „Деснед“ – ЕООД, Ямбол.
5236
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1748 от
8.VIII.2007 г. по ф. д. № 668/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Деснед“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Жорж Папазов
9, ет. 3, офис 6, с предмет на дейност: независим
финансов одит на финансови отчети на предприятия, счетоводни услуги, консултации и анализи
във връзка с управлението на предприятия,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и ще се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Здравко Господинов Недялков.
5237
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2342 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 875/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Рикейси илектрикс“ – ООД (изписван се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол, ул.
Драган Янков 5, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност и дейност на
търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица;
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
спортни, рекламни, информационни и други
услуги, сделки с интелектуална собственост,
всякаква друга дейност, разрешена от закона,
като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Рики Дънет и Трейси Ан Дънет
и се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
5513
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2340
от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 873/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Аламар“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Индже войвода 1, ет. 2, стая 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
всякакви други услуги и дейности, разрешени от
закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензи. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Марион Дейвис Макглашън.
5514
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2334 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 874/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еси“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.
к. Зорница, бл. 1, вх. В, ет. 2, ап. 52, с предмет
на дейност: покупка, строителство, обзавеждане
и продажба на недвижими имоти; доставка и
продажба на строителни машини; организирано
провеждане на празнични чествания; производство на стоки с цел продажба; покупка на стоки
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид; внос и износ на стоки; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, складови, превозни сделки, както
и всяка друга дейност незабранена от закона или
за която не се изисква специален разрешителен
режим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Иенс Винтер.
5515
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1780
от 13.VIII.2007 г. по ф. д. № 536/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Клан Спикман“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
с. Каравелово, област Ямбол, ул. Х. Димитър 12,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, складова,
транспортна, превозна, туристическа дейност, дейност на търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
посредничество или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти,
други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Джойс Розалин Спикман и Томас
Патрик Спикман и се представлява и управлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
5516
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1556 от
6.VII.2007 г. по ф. д. № 548/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Фючър Дрийм лимитид“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул. Свети Георги 46,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, транспортна дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, превозна и складова дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ
по предмета на дейност, всякаква друга дейност,
разрешена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Майкъл Брайтман и Мария Валентинова Илиева
и се представлява и управлява от управителите
съдружници заедно и поотделно.
5517
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1526
от 4.VII.2007 г. по ф. д. № 577/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пламък – 2002“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Битоля 56А, с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; изкупуване и търговия с черни и цветни метали – след
издаване на лиценз, производство на стоки с цел
продажба; комисионна; складова; превозна, туристическа; дейност на търговско представителство
и посредничество или предоставянето на други
услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; внос и износ по предмета
на дейност, всякаква друга дейност, разрешена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Николай Колев Йорданов.
5518
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2271 от
22.Х.2007 г. по ф. д. № 817/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Ашълфорд холдингс“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 71, А, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; производство на стоки с цел
продажба; комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки; търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица;
превоз на пътници и товари в страната и извън
нея; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, рекламни, програмни, информационни
и импресарски услуги; сделки с интелектуална
собственост; външнотърговски и бартерни сделки;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Пол Денис Ашелфорд и Никола Джейн Стейси и
се представлява и управлява от управителя Пол
Денис Ашелфорд.
5519
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2313
от 25.Х.2007 г. по ф. д. № 858/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ей енд Ей Рурал холидейс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Кабиле 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
всякакви други услуги и дейности, разрешени от
закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензи. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Анна Мария Айорио.
5520
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2221 от 15.Х.2007 г. по ф. д. № 826/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Круз спейс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
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на управление Ямбол, ул. Ал. Стамболийски 13,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; внос и износ,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност и дейност на търговско представителство; агентство и посредничество в страната и в
чужбина; хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Райън Джеймс Круз.
5521
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2282
от 23.Х.2007 г. по ф. д. № 850/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ей Си Джей“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Индже войвода 1, ет. 2, стая
10, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, всякаква други услуги и дейности,
разрешени от закона, като при необходимост ще
придобива съответните лицензи. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Алън Маки Финдли.
5522
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2338
от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 863/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бонипакс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ж. к. Хале, бл. 6, Г,
ет. 6, ап. 74, с предмет на дейност: производство
на метални изделия и машиностроителни услуги;
инженерингова дейност; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки;
лизингова дейност; търговско представителство
и посредничество; производство на стоки с цел
продажба; рекламни, информационни, програмни,
други услуги, всякаква незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Продан Николов Коруджиев.
5523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 3481/2000 вписва промени
за „Имо – 2000“ – ЕООД: заличава като управител
Ивайло Димитров Попов; вписва като управител
Ева Валериева Ангелова, която го управлява и
представлява.
6289
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5600/97 вписва промени
за „Медес“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Тихомир Войславов Костов
на Алберт Василев Найденов; вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Димитър Владимиров
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Димитров на Алберт Василев Найденов; заличава като съдружници и управители Димитър
Владимиров Димитров и Тихомир Войславов
Костов; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност „Медес“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала и управител е Алберт Василев
Найденов; вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Подуяне“, ж. к. Хаджи Димитър, бл. 107Б, вх. В,
ет. 2, ап. 60; дружеството се управлява и представлява от Алберт Василев Найденов; вписва
нов учредителен акт.
6290
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 14553/95 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Филиптур 1 – Евгения Филипова“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Филиптур 1“ – ООД
(рег. по ф. д. № 2681/2001).
6291
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 10637/95 вписва промени за „Лотос
06“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 55 000 на 2 385 520 лв. чрез
издаване на нови 2 330 520 поименни акции с
номинална стойност 1 лв.; капиталът е увеличен
с апортна вноска – недвижими имоти на стойност 2 330 520 лв. съгласно съдебно-техническа
експертиза, приета с определение от 21.ХІ.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение – 3
състав, по дело № 525/2007 г.; вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Младост“,
ж. к. Младост 2, бл. 254, вх. 1, ет. 3, ап. 3.
6292
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 31774/92 вписва промени
за „Тих труд“ – ЕООД: заличава като управител
Борислав Хинков Бочев; вписва като управител
Гаврил Младенов Гаврилов; дружеството се управлява и представлява от управителя Гаврил
Младенов Гаврилов.
6293
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.V.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 22106/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „К.А.М.П. консулт“ – АД.
6294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 23915/93 вписва промени
за „Хуан Циу“ – ООД: вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от Джоу Дзюн Фенг на Ли
Дзинюн; вписва прехвърляне на 4 дружествени
дяла от Дзин Дунджъ на Ванг Лингхуа; заличава като съдружник Дзин Дунджъ; вписва като
съдружник Ли Дзинюн.
6295
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 14972/2007 вписва промени за „Атиа
резорт“ – АД: дружеството продължава дейността
си като еднолично акционерно дружество „Атиа
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резорт“ – ЕАД: вписва като едноличен собственик
на капитала „Атиа спейн“ – ООД; вписва нов
устав, приет с протоколно решение от 19.Х.2007 г.
на едноличния собственик на капитала.
6296
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 9775/2005 вписва промени за „Си енд ски ентърпрайзис“ – ООД: вписва
прехвърляне на 60 дружествени дяла от Джоузеф
Гален Съливан на „Хексал“ – ЕООД; заличава
като съдружник Джоузеф Гален Съливан; вписва
като съдружник „Хексал“ – ЕООД (рег. по ф. д.
№ 17851/2007).
6297
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 8129/2005 вписва промени за „Медикотехническа лаборатория по зъботехника Бистрев
груп“ – ООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Витоша“,
ул. Професор Александър Райчев 53.
6298
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г.
по ф.д. № 20273/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Промобил ауто“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
ул. Академик Бончев 6, с предмет на дейност:
търговия с автомобили и резервни части, внос и
износ на резервни части, сервиз за обслужване
на автомобили, консултантски и посреднически
услуги, външна и вътрешна търговия и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 обикновени
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 100 лв., със съвет на директорите в
състав: Пенчо Иванов Иванов – изпълнителен
директор, Стефан Георгиев Иванов и Антъни
Оуен Бартлет – председател, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Пенчо
Иванов Иванов.
6364
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф.д. № 10035/2002 вписва промени за „Фор
т ранс“ – АД: вписва нов устав на дружеството, приет на ОС на акционерите, проведено на
29.XI.2007 г.; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Възраждане“, ул.
Позитано 37, ет. 5; заличава като членове на съвета на директорите Стоянчо Арсенов Каменов и
Александър Петков Рашев; вписва като членове
на съвета на директорите Илиян Иванов Терзиев
и Красимир Богомилов Атанасов; дружеството ще
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Красимир Богомилов Атанасов.
6365
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10035/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Фор транс“ – АД.
6366
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 5345/2003 вписва промени
за „Е.Г. – Велико Търново“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Триадица“, бул. Пенчо Славейков 29, ет. 1,
ап. 3; вписва нов дружествен договор.
6367
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 7/2003 вписва промени
за „Стил 2003“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Ангел Благоев Додов на
Неделя Кирилова Тодорова, 1 дружествен дял
от Ангел Благоев Додов на Ангелина Христова
Близнакова и 49 дружествени дяла от Габриела
Маринова Додова на Ангелина Христова Близнакова; заличава като съдружници Ангел Благоев
Додов и Габриела Маринова Додова; вписва като
съдружници и управители Ангелина Христова
Близнакова и Неделя Кирилова Тодорова; премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, ул. Църноок 8, ет. 1, ап. 6;
заличава като управител Ангел Благоев Додов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Ангелина Христова Близнакова и Неделя Кирилова Тодорова заедно и поотделно.
6368

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
73. – Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители на основание чл. 48, ал. 2 и 3 от
Закона за частните съдебни изпълнители свиква
редовно годишно общо събрание на 29.01.2011 г.
в 10 ч. в Правец, хотел „Риу“, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен отчет за дейността
на Камарата на частните съдебни изпълнители
за 2010 г.; 2. приемане на бюджет за 2011 г.; 3.
приемане на решение относно размера на задължителната годишна вноска. При липса на кворум
на основание чл. 49, ал. 1 ЗЧСИ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9048
1. – Управителният съвет на сдружение „За
Изгрев София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 21.12.2010 г.
в 18,30 ч. в залата на ул. А. П. Чехов 16А при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 2. организационни въпроси; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8964
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Движение Социалдемократи
за обединена левица „СОЛ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
23.12.2010 г. в 10 ч. в София, ул. Леге 10, при
следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на сдружението; 2. изменение в устава на
сдружението; 3. избор на ръководство на сдружението. 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.
8943
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20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Грейс – фитнес
център“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 21 и чл. 22, ал. 2 от устава свиква извънредно
общо събрание на 27.12.2010 г. в 18 ч. в кантората
на адвокат Цветелина Георгиева Здравкова в гр.
Костинброд, Софийска област, ул. Детелина 2в,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и вземане
на решение – в съответствие с постъпила молба с вх. № 1 от 17.09.2010 г. и взето решение от
заседание на УС от 18.10.2010 г. за приемане на
Тончо Иванов Михайлов за член на сдружението
и член на УС или отхвърляне на молбата му; 2.
обсъждане и вземане на решение – в съответствие със заявление с вх. № 2 от 30.09.2010 г. от
Анита Пламенова Иванова и Цветан Гълъбов
Маноилов – членове на сдружението и на УС, и
взето решение от заседание на УС от 18.10.2010 г.
за изключване на Десислава Валериева Димитрова от участието є като член на сдружението
и участник в УС или неприемане на съответното
предложение; 3. обсъждане и вземане на решение
за въвеждене на промени в устава на сдружението
в съответствие с взетите по тези точки решения
от извънредно ОС. Регистрацията на членовете
на събранието ще започне в 17,30 ч. в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
9084
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Фондация „За Оборище“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.12.2010 г. в 12 ч. в София, ул.
Франсис дю Пресансе 12а, офис 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
Фондация „За Оборище“; 2. обсъждане на „Календар“ за 2011 г.; 3. приемане на нови членове; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8856
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация за съдействие
на отбраната“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.12.2010 г. в 10 ч. в София, ул. Димитър
Трайкович 1Б, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението за периода
2009 – 2010 г.; проект за решение – ОС приема/
не приема отчета на УС; 2. промяна на устава на
сдружението съобразно разпоредбите на чл. 2 и
на глава трета ЗЮЛНЦ по отношение ползата за
извършване на дейността; проект за решение – ОС
приема/не приема дейността на сдружението да
се извършва в обществена полза; 3. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 4. разни. 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. Поканват се всички редовни членове на сдружението
да вземат участие в събранието лично или чрез
упълномощено от тях лице.
8974
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1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Семинари Инсайт – България“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 4.01.2011 г. в 10 ч. в офиса на сдружението –
София, район „Оборище“, бул. Янко Сакъзов 19,
п.к. 1504, при следния дневен ред: 1. разглеждане
на молбите на стари членове на сдружението,
освобождаването им от членство в сдружение
„Семинари Инсайт – България“; 2. вземане на
решение за освобождаване от качеството на
членове на УС на сдружението и освобождаване
от отговорност на съдружниците; 3. разглеждане на молбите за приемане на нови членове в
сдружението; 4. избиране на членове на УС на
сдружението; 5. подписване на актуализирания
устав; 6. разни.
9058
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за югоизточноевропейски изследвания“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 7.01.2011 г. в 17 ч. в София 1592, район „Искър“,
ул. Продан Таракчиев 12, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността
през 2010 г. и финансовия отчет на сдружението
за 2010 г.; 2. приема бюджета на сдружението за
2011 г. и програма за дейността на сдружението
през 2011 г.; 3. освобождаване на управителния
съвет от отговорност за дейността му през отчетния период; 4. избор на управителен съвет; 5.
промяна на адреса на управление на сдружението;
6. промени в устава на сдружението; 7. разни.
Поканват се да присъстват на общото събрание
всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще бъде проведено същия ден в 18 ч.,
на същото място и при вече обявения дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
9026
26. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за изследване на черноморската сигурност“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 7.01.2011 г. в 9 ч. в София 1592, район
„Искър“, ул. Продан Таракчиев 12, при следния
дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността през 2010 г. и финансовия отчет на
сдружението за 2010 г.; 2. приема бюджета на
сдружението за 2011 г. и програма за дейността
на сдружението през 2011 г.; 3. освобождаване на
управителния съвет от отговорност за дейността
му през отчетния период; 4. избор на управителен
съвет; 5. промяна на адреса на управление на
сдружението; 6. промени в устава на сдружението;
7. разни. Поканват се да присъстват на общото
събрание всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще бъде проведено същия ден в
10 ч., на същото място и при вече обявения дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
9027
10. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Център за иновативни практики“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.01.2011 г. в 9,30 ч. в София, ул. Пирин 91, при
следния дневен ред: 1. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението;2. промяна
в реда и условията за свикване на общо събрание;
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3. приемане на нов устав на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
9020
3 0 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а „ Р у с к и
к луб – Радуга“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 08.01.2011 г. в 11 ч. в София, ул. Гогол 13,
ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС и на сдружението за 2010 г.; 2.
промени в устава на сдружението; 3. разни.
9025
40. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към 88 СОУ „Димитър
Попниколов“, София, на основание чл. 18, ал. 2
от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 12.01.2011 г. в 17,30 ч. в София
в сградата на 88 СОУ „Димитър Попниколов“,
ж. к. Овча купел І част – заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността
на сдружението; 2. изменение и допълнение на
устава на сдружението; 3. избор на нов председател и членове на съвета на настоятелите; 4.
приемане на нови членове на сдружението; 5.
разни. Регистрацията на членовете започва в
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9019
80. – Управителният съвет на сдружение
„Толерантност“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 13.01.2011 в 11 ч., конферентната зала на хотел
„Анел“, бул. Тодор Александров 14, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на сдружението;
2. финансов отчет; 3. други доклади; 4. приемане
на програма за работата на сдружението до края
на 2011 г.; 5. разни.
9089
28. – Управителният съвет на сдружение
„Инициативна група „Витоша“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
14.01.2011 г. в 18 ч. в София, ул. Неофит Рилски
56, ап. 1, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността на сдружението за периода декември 2009 г. – декември 2010 г.; 2. разни. Общото
събрание на сдружението се свиква въз основа
на решение, взето на заседание на управителния
съвет на 25.10.2010 г.
9021
10. – Съветът на директорите на „Диагностично-консултативен център за специализирана
медицинска помощ „Гургулят“ – АД, София,
на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо
събрание на 15.01.2011 г. в 10 ч. в седалището
на дружеството в София, район „Витоша“, ул.
722 № 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през изтеклата 2009 г.;
проект за решение – ОС приема отчета; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за
извършената проверка на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов
отчет на дружеството за 2009 г.; 4. приемане
на решение за разпределяне на печалбата на
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дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема решение за разпределяне на печалбата
на дружеството за 2009 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за следващата 2010 г.; проект за решение – ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител на
дружеството за 2010 г.; 6. освобождаване от
отговорност на членовете на СД за дейността
им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за
дейността им през 2009 г.; 7. приемане на нов
устав на дружеството; проект за решение – ОС
приема нов устав на дружеството. Регистрацията
за участие в работата на редовното ОС ще се
извършва от двама овластени членове на СД
и ще започне от 9 ч. За участие в работата на
редовното ОС акционерите и пълномощниците
им се легитимират с пълномощно. Писмените
материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 ТЗ.
9132
20. – Управителният съвет на Спортен клуб
по бойни изкуства „Кико“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 15.01.2011 г. в 10 ч. в седалището на клуба в
София, ж. к. Обеля 2, бл. 211, вх. Б, ет. 8, ап. 51,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Спортен клуб по бойни изкуства „Кико“ до
31.12.2010 г.; 2. други.
8973
60. – Управителният съвет на сдружение
„Българска астронавтична федерация“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 17.01.2011 г. в 11 ч. на
адрес София, район „Средец“, ул. Московска 6,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчети
за дейността на управителния съвет за 2009 г. и
целия мандат; 2. приемане на финансови отчети
на сдружението за 2009 г. и за целия мандат на
УС; 3. избор на УС на сдружението за следващия
мандат; 4. разни. Материалите за събранието са на
разположение на всички заинтересувани членове
в офиса на сдружението в Сфия, ул. Московска
6. 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
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
9117
22. – Управителният съвет на СКФП „Айс
блейд“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо изборно събрание на 17.01.2011 г. в
10 ч. в София, бул. Цариградско шосе 22, бл. 21,
вх. А, ет. 3, ап. 19, при следния дневен ред: 1.
избор на управителен съвет и председател; 2.
разни. Поканват се за участие всички членове
на клуба или упълномощени техни представители. 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 независимо от представения брой членове.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете в седалището на
дружеството.
8946
30. – Управителният съвет на Българската
асоциация по урология, нефрология и трансплантология „Уронет“ (БАУНТ Уронет)“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1, 2,
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3 и 4 от устава на сдружението свиква годишно
общо събрание на членовете на сдружението
на 20.01.2011 г. в 16 ч. в София, ул. Св. Георги
Софийски 1, Медицински университет, Катедра
по урология, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет и бюджета на
асоциацията; 2. избор на управителен съвет; 3.
избор на контролен съвет; 4. промяна в устава
на сдружението; 5. разни. Поканват се всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание.
Юридическите лица, членове на сдружението,
участват в общото събрание чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени
за това лица. При липса на кворум на основание чл. 20 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред от 17 ч.
9024
25. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на вносителите на едро
и на производителите на медицинска апаратура
и консумативи“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на сдружението на 20.01.2011 г. в 14 ч. в София, ж.
к. Младост 1, ул. Димитър Моллов 28Б, партер,
при следния дневен ред: 1. избор на нови членове
на управителния съвет; 2. промяна на наименованието на сдружението; 3. промени в устава;4.
приемане на финансови отчети на сдружението
за 2008 и 2009 г.; 5. приемане на нови членове на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
9049
32. – Управителният съвет на Националната
асоциация на българските оптометристи и оптици, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на 22.01.2011 г.
в 12 ч. във Велико Търново, хотел „Арена Търново“, ул. Славянска 2, при следния дневен ред:
1. прием на нови членове; 2. промяна на устава
на НАБОО; 3. срещата на ЕСОО в Дрезден; 4.
отчет от дейността на УС до момента; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Присъствието на събранието задължава членовете на НАБОО да са заплатили членски внос
за текущата година.
8944
10. – Управителният съвет на Регионалния
съюз на х лебопроизводителите и сладкарите – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 27.01.2011 г. в 16 ч. в конферентната зала на
хотел „Централ“ – София, бул. Хр. Ботев 52 (пл.
Възраждане), при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността за 2010 г.; 2. отчет на контролния
съвет; 3. определяне размера на членския внос
за 2011 г.; 4. избор на делегати за общото събрание на ФХСБ; 5. други. 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 17 ч. независимо от броя
на присъстващите.
8947
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72. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска
колегия – Благоевград, на 29 и 30.01.2011 г. в 10 ч.
в заседателната зала на Община Благоевград на
партерния етаж при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Авокатския съвет през 2010 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на АС; 2.
доклад на контролния съвет и вземане на решения
по него; проект за решение – ОС приема доклада
на председателя на КС; 3. отчет на дисциплинарния съд; проект за решение – ОС приема отчета
на председателя на ДС; 4. обсъждане и приемане на бюджет на АК – Благоевград, за 2011 г.;
проект за решение – ОС приема предложения
бюджет за 2011 г.; 5. избор на делегати за общо
събрание на адвокатите в страната; 6. разни.
Регистрацията на адвокатите се извършва в деня
на общото събрание. Пълномощните за адвокати,
представлявани от адвокати – пълномощници, се
представят от упълномощителите на Адвокатския
съвет в деня преди събранието. Всички адвокати
се легитимират с адвокатска карта и писмено
пълномощно (за упълномощените). При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе един час по-късно на обявения ден
независимо от броя на присъстващите членове.
9001
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Сороптимист интернешънъл“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 22.12.2010 г. в
18 ч. на адрес: Бургас, ул. Сливница 34, вх. Б,
ап. 15, при следния дневен ред: 1. приемане на
нов устав на сдружението; 2. промяна на местоседалището на сдружението. При липса на кворум
общото събрание на членовете на сдружението
ще се проведе при условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете на сдружението в неговото местоседалище на адрес: Бургас, ул. Христо Ботев 16,
всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч.
8953
14. – Адвокатският съвет при Адвокатска
колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на адвокатите при Бургаската адвокатска колегия на 29.01.2011 г. в 8,30 ч. в сградата
на Съдебната палата – Бургас, ет. 1, зала № 2,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на САК през 2010 г.; 2. доклад на контролния
съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд за 2010 г.;
4. приемане бюджет на съвета на колегията за
финансовата 2011 г.; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на колегията.
Поканват се всички членове на колегията да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощен представител по реда на Закона
за адвокатурата.
9092
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10. – Съветът на директорите на сдружение
„Ротари клуб Бургас – Приморие“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 30.12.2010 г. в 19 ч.
в Бургас, конферентната зала на хотел „Аква“,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на сдружението за 2010
г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2010 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им за 2010 г.; 4. освобождаване от
длъжност на съвета на директорите; 5. избор на
нови членове на съвета на директорите; 6. приемане на бюджет на сдружението; 7. промяна на
адреса на управление на сдружението; 8. промяна
на началния час на редовните седмични сбирки
на сдружението; 9. приемане на изменения в
Конституцията на клуба и в правилника му. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8965
20. – Управителният съвет на сдружение
„Християнски женски съюз „Самарянки“, Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.01.2011 г.
в 10 ч. в офиса на сдружението на адрес: Бургас,
ж. к. Зорница, бл. 32, ап. 96, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на УС за 2010 г.; 2.
отчет на контролно-ревизионната комисия; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на посочения адрес при същия дневен ред
с явилите се членове.
9037
24. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Национална лига – потребители на услуги“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.01.2011 г. в 18 ч. в Бургас, ж. к.
Славейков, бл. 63, вх. 8, при следния дневен ред:
1. годишен отчет на дейността на сдружението; 2.
предложения за промени: управителен съвет, име
и адрес на сдружението. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на събранието.
9095
60. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 81, ал. 1 и 2
ЗА свиква на 29 и 30.01.2011 г. в 8 ч. в пресцентъра на Фестивален и конгресен център – Варна,
редовно годишно общо събрание на колегията
при следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за дейността на Адвокатския съвет – Варна,
през 2010 г. и вземане на решения по него; 2.
разглеждане доклада на контролния съвет; 3.
разглеждане отчета на дисциплинарния съд; 4.
приемане бюджета на съвета на колегията за
2011 г.; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите от страната.
9000
11. – Бордът на директорите на „Ротари
клуб – Враца“ – Враца, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
30.12.2010 г. в 18 ч. във Враца, заседателната зала
на Търговско-промишлената палата към хотел
„Хемус“, при следния дневен ред: 1. промени
в борда на директорите (управителния съвет)
на юридическо лице с нестопанска цел „Ротари
клуб – Враца“ – Враца; 2. разни.
9030
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20. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по пожароприложен
спорт „Радан Войвода“, Враца, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 05.01.2011 г. в
10 ч. във Враца, бул. Втори юни 58 – сградата на
Пожарна безопасност и спасяване, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за работата на
сдружението; 2. избор на управителен съвет; 3.
избор на контролен съвет; 4. приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението;
5. вземане на решение относно дължимостта и
размера на членския внос; 6. приемане на нови
членове на клуба; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно,
колкото и членове да се явят.
8998
Веселин Иванов Бакърджиев – ликвидатор на
сдружение с общественополезна дейност „Спортен
клуб по конен спорт „Фарин“ – в ликвидация,
Добрич, на основание чл. 26 във връзка с чл. 14 и
сл. ЗЮЛНЦ и чл. 269, ал. 1 ТЗ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 10.01.2011 г.
в 8 ч. в седалището на сдружението в Добрич,
ул. Бойчо Огнянов 6, при следния дневен ред: 1.
приемане на началния баланс към момента на
откриване на производството по ликвидация на
сдружението и на доклада на ликвидатора, който
пояснява баланса; проект за решение – ОСА приема началния баланс към момента на откриване
на производството по ликвидация на сдружението и доклада на ликвидатора, който пояснява
баланса; 2. приемане на ликвидационния баланс
на сдружението към 10.01.2011 г. и на доклада на
ликвидатора, който пояснява баланса; проект за
решение – ОСА приема ликвидационния баланс
на сдружението към 10.01.2011 г. и доклада на
ликвидатора, който пояснява баланса; 3. приемане
на решение за разпределяне на имуществото на
сдружението, което остава след удовлетворяване
на кредиторите му; проект за решение – ОСА
приема решение за разпределяне на имуществото
на сдружението, което остава след удовлетворяване на кредиторите му; 4. приемане на ликвидационния баланс на сдружението към датата на
приключване на ликвидацията и на пояснителния доклад към него; проект за решение – ОСА
приема ликвидационния баланс на сдружението
към датата на приключване на ликвидацията и
пояснителния доклад към него; 5. приемане на
отчета на ликвидатора на сдружението; проект
за решение – ОСА приема отчета на ликвидатора на сдружението; 6. приемане на решение за
освобождаване от отговорност на ликвидатора
на сдружението; проект за решение – ОСА приема решение за особождаване от отговорност
на ликвидатора на сдружението; 7. приемане на
решение за заличаване на сдружението от търговския регистър; проект за решение – ОСА приема
решение за заличаване на сдружението от търговския регистър; 8. разни. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
адрес Добрич, ул. Бойчо Огнянов 6, считано от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
на поканата за свикване на ОСА. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 9 ч., на същото място
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и при същия дневен ред. Поканват се членовете
да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица.
9161
23. – Управителният съвет на Асоциацията за
развъждането на черношарената порода в България, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.01.2011 г. в 13 ч. в Добрич
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет и контролния съвет за дейността им през
изминалия период; 2. разисквания по отчетите; 3.
помени в устава; 4. избор на нови членове на УС
и КС; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде проведено на
същото място, при същия дневен ред един час
по-късно след обявения час независимо от броя
на присъстващите.
9002
11. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Добрич, на основание чл. 93, ал. 2 във
връзка с чл. 83, ал. 3 и чл. 81 ЗА свиква извънредно общо събрание на 29.01.2011 г. в 10,30 ч. в
Добрич, „Международен колеж“ – ООД, Добрич,
ул. България 3, зала Албена, при дневен ред: избор
на председател на Адвокатска колегия – Добрич,
поради оставка на досегашния председател на
колегията.
9130
10. – Управителният съвет на Дружество за
умствено и психически увредени лица, Дряново,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете в сградата на Дневен център за
деца и възрастни с увреждания в гр. Дряново, ж.
к. Успех 2, на 07.01.2011 г. в 18,30 ч. при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
дружеството; 2. приемане и освобождаване на
членове на УС и ФЛ; 3. организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19,30 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
8952
29. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Васил Левски“, Карлово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо отчетноизборно събрание на дружеството на 21.01.2011 г.
в 18 ч. в заседателната зала на Община Карлово,
ул. Петко Събев 1, Карлово, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на дружеството; доклад на контролния съвет; 2. приемане
на изменения и допълнения на устава на дружеството в съответствие на ЗЮЛНЦ; 3. приемане
на бюджета и щата на дружеството; 4. избор на
органи на управление – УС, КС и председател на
УС; 5. избор на делегати на общото събрание на
БТС – София. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
9004
25. – Управителният съвет на сдружение
„Агенция за икономическо развитие Костинброд“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 22, ал. 1 и
чл. 23 от устава на сдружението свиква редовно
годишно общо събрание на 29.12.2010 г. в 18 ч.
в Костинброд, ул. Г. С. Раковски 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на финансов отчет и
доклад за дейността на сдружението за 2009 г.;
2. приемане на изменения и допълнения в уста-
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ва на сдружението; 3. приемане на програма за
дейността на сдружението през 2011 г.; 4. вземане
на решение за участие в други организации; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и се
провежда на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение на
членовете в седалището на сдружението в Костинброд, ул. Г. С. Раковски 4.
9138
20. – Управителният съвет на СНЦ „Ред
и сигурност“, Кърджали, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 07.01.2011 г.
в 14 ч. в Кърджали, ул. Републиканска 47, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. освобождаване на членове на
сдружението; 3. освобождаване на членовете на
управителния съвет, контролния съвет, председател, зам.-председател и секретар; 4. избор на
членове на управителния съвет; контролния съвет, председател, зам.-председател и секретар; 5.
промени в устава на сдружението; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8948
83. – Съветът на директорите на сдружение
с нестопанска цел „Ротари клуб“, Кърджали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 24.01.2011 г. в 18 ч. в
Кърджали, хотелски комплекс „Арпезос“ – Кърджали, при следния дневен ред:1. отчет за дейността на сдружението през второто полугодие
на 2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността през второто полугодие на 2010 г.;
2. приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените изменения и допълнения в устава
на сдружението; 3. освобождаване на членовете
на съвета на директорите на сдружението; проект за решение – ОС освобождава членовете на
съвета на директорите на сдружението; 4. избор
на съвет на директорите на сдружението; проект
за решение – ОС избира съвет на директорите на
сдружението. Материалите са на разположение
на членовете на сдружението при президента на
„Ротари клуб“, Кърджали, в хотелски комплекс
„Арпезос – Кърджали“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно – от 19 ч., същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
8870
20. – Управителният съвет на сдружение
„Младежки Северозапад“, Монтана, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.01.2011 г. в 18,30 ч. в заседателна
зала на Общински младежки дом – Монтана,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2010 г.; 2. приемане на нови
членове; 3. избор на нов член на УС; 4. други
въпроси, свързани с организацията и финансирането на сдружението.
9036
28. – Управителният съвет на СК по тенис
„Панагюрище“, Панагюрище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.01.2011 г.
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в 18,30 ч. в спортната зала на клуба в ОУ „Проф.
Марин Дринов“ при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба; 2. избор на председател на
УС; 3. избор на нови членове на УС; 4. промяна
в устава по чл. 20, т. 2; 5. промяна членовете на
общото събрание; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден с един час по-късно, при същия дневен ред и на същото място.
9128
22. – Управителният съвет на Търговско-индустриална камара Плевен на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на делегатите на
08.01.2011 г. в 9 ч. в зала № 205 на Дома на науката
и техниката – Плевен, ул. Ал. Стамболийски 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на Търговско-индустриална
камара Плевен за периода 2006 – 2010 г.; 2. отчет
на контролния съвет на Търговско-индустриална
камара Плевен за периода 2006 – 2010 г.; 3. приемане бюджет на Търговско-индустриална камара
Плевен за периода 2011 – 2015 г.; 4. приемане
основни насоки за дейността на Търговско-индустриална камара Плевен за периода 2011 – 2015
г.; 5. избор на управителен и контролен съвет на
Търговско-индустриална камара Плевен. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение
на желаещите да се запознаят с тях един месец
преди провеждането му в сградата на Дома на
науката и техниката.
8869
29. – Управителният съвет на Областна организация на НТС Плевен на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на делегатите на
08.01.2011 г. в 14 ч. в зала № 205 на Дома на науката и техниката – Плевен, ул. Ал. Стамболийски
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на Областна организация
на НТС Плевен за периода 2006 – 2010 г.; 2. отчет
на контролния съвет на Областна организация на
НТС Плевен за периода 2006 – 2010 г.; 3. приемане
бюджет на Областна организация на НТС Плевен
за периода 2011 – 2015 г.; 4. приемане основни
насоки за дейността на Областна организация на
НТС Плевен за периода 2011 – 2015 г.; 5. приемане
на устав на Областна организация на НТС Плевен; 6. избор на управителен и контролен съвет
на Областна организация на НТС Плевен. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение
на желаещите да се запознаят с тях един месец
преди провеждането му в сградата на Дома на
науката и техниката.
9003
20. – Управителни ят съвет на фондаци я
„Стъпка за невидимите деца на България“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на фондацията на 12.01.2011 г.
в 10 ч. в София, ул. Банат 24 – 26, вх. А, ап. 12,
при следния дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на управление на фондацията; 2.
приемане на нови членове в ОС на фондацията;
3. освобождаване на 2 членове на управителния
съвет; 4. освобождаване от отговорност на досегашните зам.-председател и секретар на УС;
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5. избиране на нови 2 членове на управителния
съвет; 6. избиране на нови зам.-председател и
секретар на управителния съвет. Регистрацията
на членовете ще се извършва от 9 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.
9116
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ER A – 3000“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по искане на представителите от град Пловдив и след проведено
заседание на 09.08.2010 г. свиква на 08.01.2011 г.
в 13 ч. общо събрание на сдружението в Пловдив, ул. Иван Вазов 56, при следния дневен
ред: 1. вземане решение за промяна на името;
2. приемане на промени в устава на сдружението; 3. освобождаване на членове от УС и КС
и избиране на нови членове в управителния и
контролния съвет. Общото събрание е законно,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове да
се явят. Към датата на обявяване на поканата
писмените материали, свързани с дневния ред
на заседанието, са на разположение на адреса
на управление на сдружението и могат да се
предоставят на всеки член при поискване.
8871
3. – Управителният съвет на СКБ „Л. Ахмедов“, Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно събрание на 20.01.2011 г. в 14 ч.
в зала 102 на Община Разград при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на спортния клуб за
2010 г.; 2. финансов отчет за 2010 г.; 3. избор на
ръководни органи; 4. разни.
9129
23. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Дружество на дейците на
културата“ – Разград, на основание чл. 26, ал. 2
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.01.2011 г.
в 18 ч. в клуба на сдружението в Разград, ул. Г.
С. Раковски 11, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на ДДК за отчетния период; 2.
финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане на планпрограма за дейността на ДДК през 2011 г.; 4.
избор на нов управителен съвет и ревизионна
комисия; 5. разни.
9094
99. – Съветът на Адвокатска колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 2 във връзка с ал. 1
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на адвокатите при Разградска адвокатска колегия на 29.01.2011 г. в 9,30 ч. в залата на
хотел „Централ“ – Разград, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на САК през отчетната
2010 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на
дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на
САК за финансовата 2011 г.; 5. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в
10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на колегията. Поканват се всички членове на

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

колегията да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощени представители по
реда на Закона за адвокатурата.
9093
1. – Управителният съвет на Асоциацията
за регионално развитие на област Русе на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 06.01.2011 г. в 17,30 ч. в Русе, зала № 1 на
областна администрация, пл. Свобода 6, партер
(до пленарна зала), при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на асоциацията за периода от
2006 до 2010 г.; 2. приемане на промени в устава
на асоциацията; 3. приемане на нови членове на
асоциацията; 4. приемане на промени в органи за
управление на асоциацията; 5. разни. Поканват
се всички членове на асоциацията да присъстват
лично или чрез упълномощен представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 18,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
8925
40. – Управителният съвет на „Сдружение за
учителска взаимопомощ и солидарност“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 21.02.2011 г. в
10 ч. в Русе, пл. Дунав 3, ет. 2, офис 3, при следния дневен ред: 1. смяна на адреса и седалището
на управление на сдружението; 2. обсъждане и
гласуване на промени в устава на сдружението; 3.
избор и освобождаване на членове на управителния и контролния съвет на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението или
техни упълномощени представители да присъстват
на събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
9118
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионална асоциация на млекопроизводителите“, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
18.01.2011 г. в 10 ч. в сградата на ресторант „Веселинов хан“ в с. Съдиево, община Нова Загора,
област Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет; 2. отчет за
дейността на контролния съвет; 3. промяна в устава; 4. избор на нов управителен съвет; 5. избор
на нов контролен съвет. 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.
9062
20. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по волейбол „Родопа Смолян“,
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20,
ал. 2 във връзка с ал. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на 31.12.2010 г.
в 10 ч. в офиса на сдружението на адрес: Смолян,
ул. Дичо Петров 26, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на проектопредложение за
обединяване на клубовете „Волейболен клуб
„Родопа“, Смолян, и Спортен клуб по волейбол
„Родопа Смолян“, Смолян; 2. избор на ръководство на обединения клуб Спортен клуб по волейбол „Родопа Смолян“, Смолян; 3. разни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с 1 час по-късно в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред и се
счита за законно, колкото и членове да се явят.
8872
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за развъждане на
цигайски и местни породи овце в Република
България“, Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12.ІІ.2011 г. в 10 ч. в
Троян, пл. Възраждане, Народно читалище „Наука“ (малкия салон), при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.; 2. финансов
отчет за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.; 3.
промяна в адреса на управление на асоциацията;
4. промени в състава на управителния съвет; 5.
разни. 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.
9131
20. – Управителният съвет на Сдружение на
пенсионера „Цвятко Благоев“ – гр. Угърчин, на
основание чл. 30 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 26.01.2011 г. в 12 ч. в клуба на сдружението
при следния дневен ред: 1. отчет по дейността на
сдружението за 2010 г.; 2. отчет на ревизионната
комисия; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
избор на нова ревизионна комисия; 5. гласуване на
допълнения по дневния ред. При липса на кворум
на основание чл. 31 от устава на сдружението и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при
същия дневен ред един час по-късно.
8955
38. – Управителният съвет на Регионално
сдружение на общините „Марица“, Хасково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.01.2011 г. в 11 ч. в офиса на РСО „Марица“
с адрес: Хасково, ул. Цар Освободител 4, при
следния дневен ред: 1. приемане на промени в
устава на РСО „Марица“; 2. избор на членове на
управителния съвет на РСО „Марица“; 3. избор
на председател на управителния съвет на РСО
„Марица“; 4. избор на контрольор на РСО „Марица“; 5. разни.
8999
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в частна полза „Клуб ЮНЕСКО“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 26, ал. 5, т. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 14.01.2011 г. в 17 ч. в Хасково,
бул. Г. С. Раковски 16, вх. Б, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2009 и 2010 г.; 2.
избор на нов управителен съвет и председател; 3.
промяна в устава на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. при
същия дневен ред.
9127
79. – А двокатск ият съвет на А двокатска
колегия – Хасково, на основание чл. 81, ал. 1
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на колегията на 29.01.2011 г. в 13 ч.
в хотелски комплекс „Хасково“ в Хасково, ул.
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Васил Друмев 20, ет. 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2010 г.; 2. доклад на контролния съвет;
3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на
бюджета на съвета на колегията за финансовата
2011 г.; 5. избор на делегати за общо събрание на
адвокатите в страната; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9061
30. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Клуб на дейците на културата“, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 15 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 11.01.2011 г. в 17 ч. в заседателната
зала на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от отговорност на УС; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност УС за
дейността на сдружението от 2001 г. до 2010 г.;
2. освобождаване от длъжност на председателя
и членове на УС и членовете на ревизионната
комисия; проект за решение – ОС освобождава
от длъжност председателя и членовете на УС и
председателя и членовете на ревизионната комисия; 3. избор на нов УС и негов председател;
проект за решение – ОС избира нов УС и негов
председател; 4. избор на нова ревизионна комисия
и неин председател; проект за решение – ОС избира ревизионна комисия и неин председател; 5.
изменение на устава на сдружението в частта му

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

относно начина за уведомяване на членовете на
общото събрание на сдружението за свикване на
общо събрание; проект за решение – ОС приема
предложените промени в устава на сдружението.
Общото събрание се състои от всички членове
на сдружението. То е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 18 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9096
25. – Управителният съвет на СК „Атлетик“,
с. Тополчане, община Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 17.02.2011 г. в 17 ч.
в сградата на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с.
Тополчане, община Сливен, при следния дневен
ред: 1. отчет за изминалия период от председателя на клуба; 2. избор на нов управителен и
контролен съвет.
8954
Пенка Спасова Илиева-Балтова – ликвидатор
на фондация „Тотка и Иванка Азманови – ТИА“,
в ликвидация по ф. д. № 8777/2000 на СГС, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да
предяват вземанията си в седалището на фондацията – София, район „Слатина“, ул. Георги
Обретенов 13 – 15.
9126

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.08.2010 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер.
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

