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Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите 
на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Ре-
гламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно 
писмено деклариране чрез Единния администра-
тивен документ (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и 
доп., бр. 7 и 51 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г.; доп., бр. 5 
и 30 от 2009 г.; изм., бр. 45, 92 и 97 от 2009 г.; изм. 
и доп., бр. 49 от 2010 г.; доп., бр. 67 от 2010 г.; изм., 
бр. 6 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2011 г.; изм., 
бр. 36 и 64 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., 
бр. 4 и 63 от 2013 г.; доп., бр. 30 и 52 от 2014 г.; изм. 

и доп., бр. 100 от 2014 г.; изм., бр. 69 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 40 думите „приложение № 18“ се заменят 

с „приложение № 17“.
2. В т. 41 думите „приложение № 17“ се заменят 

с „приложение № 18“.
§ 2. В приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 40 

и 41, чл. 8, т. 22 се правят следните изменения и 
допълнения:

1. Думите „чл. 6, т. 22, 40 и 41“ се заменят с 
„чл. 6, т. 22, 39 и 41“.  

2. В т. 1 „Митнически учреждения в Република 
България“:

а) след ред „Нефтопристанище Митнически 
пункт BG001013“ се добавят нови редове:

„Жп гара Свиленград Митнически пункт 
BG001014“;

„Капитан Андреево Митнически пункт 
BG001015“;

б) след ред „Радиново Митническо бюро 
BG003009“ се добавят нови редове:

„Свиленград Митническо бюро BG003010“;
„Кърджали Митническо бюро BG003011“;
„Хасково Митническо бюро BG003012“;
в) заличават се следните редове:  
„Свиленград Териториално митническо упра-

вление BG003100“;
„Жп гара Свиленград Митнически пункт 

BG003102“;
„Капитан Андреево Митнически пункт 

BG003103“;
„Кърджали Митническо бюро BG003104“;
„Свободна зона Свиленград Митническо бюро 

BG003106“;
„Хасково Митническо бюро BG003107“.

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 11 януари 2016 г.

Министър:  
Владислав Горанов
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1. Създават се нови ал. 15, 16, 17 и 18:
„(15) За строежи или части от тях (съгласно 

чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна 
опасност Ф1, които са с три и повече надземни 
етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация 
на външните стени, изпълнена от продукти с 
класове по реакция на огън D-F, освен изисква-
нията по ал. 13 се изпълнява и едно от следните 
технически решения: 

1. над всеки отвор (прозорец или вра-
та) се изпълнява ивица от топлоизолация с  
клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална 
широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 
30 cm извън ръбовете на отвора (фиг. 1);

Фиг. 1
2. около всеки отвор (прозорец или вра-

та) се изпълнява рамка от ивици от топло- 
изолация с клас по реакция на огън А1 или А2 
и минимална широчина 20 cm, съгласно фиг. 1А;

Фиг. 1А
3. на всеки 2 етажа по периметъра на строежа 

се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизо-
лация с клас по реакция на огън А1 или А2 с 
минимална широчина 20 cm, разположена на 
разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на 
отворите, съгласно фиг. 1Б.

Фиг. 1Б
(16) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плът-

но положени продукти с минимална плътност 
100 kg/m3, a прикрепващите им устройства се 
предвиждат от продукти с клас по реакция на 
огън А1 или А2.

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО 
 НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на бeзопасност 
при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 
от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 
от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения:
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и 
диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; 
изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г., 
бр. 101 от 2010 г., бр. 58 и 97 от 2011 г., бр. 100 
от 2012 г.; изм. с Определение № 3731 от 2013 г. 
на ВАС – бр. 32 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 33 и 
111 от 2013 г.; изм. с Решение № 10580 от 2013 г. 
на ВАС – бр. 12 от 2014 г.; доп., бр. 95 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 5 след думата „пациент“ се 
добавя „с психично заболяване“.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В ал. 1 думата „честота“ се заменя с „пе-
риодичност“.

2. В ал. 2 думите „ал. 6 и 7“ се заменят с 
„ал. 4, 6 и 7“.

3. В ал. 3 думите „ал. 2 и ал. 8“ се заменят с 
„ал. 2, 4, 8 и 12“.

4. В ал. 7 след думата „работи“ се доба-
вя „и социалните услуги от резидентен тип 
за деца“.

5. В ал. 8 думата „честота“ се заменя с „пе-
риодичност“.

6. В ал. 10 думата „честотата“ се заменя с 
„периодичността“, а думите „над 18 г.“ се заменят 
с „по ал. 1 и 8“.

7. В ал. 12 след думата „преглед“ се добавя „и 
изследвания, определени в приложение № 1в“. 

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „честота“ се заменя с „пе-

риодичност“.
2. В ал. 2 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1, 

3 и 4“.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „основния пакет“ се 

заменят с „пакета“.
§ 5. В чл. 9 ал. 2 се изменя така: 
„(2) Личният лекар съхранява медицинската 

документация за всички извършени профилак-
тични прегледи и изследвания на пациентите, 
включително извършени и от други лечебни 
заведения, като:

1. за децата – документацията се съхранява на 
хартиен носител три години след извършване на 
прегледа/изследването и на магнитен носител три 
години след навършване на 18-годишна възраст;

2. за бременните – документацията се съхраня-
ва три години след прекратяване на бременността.“

§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Видът и периодичността на дейностите 

по ал. 5 и 6 се определят в Националния рамков 
договор, доколкото не са определени с приложе-
ния № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на тази наредба 
и/или с наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за 
здравното осигуряване.“

2. Създава се ал. 10:
„(10) Видът и периодичността на дейностите 

по диспансеризация (амбулаторно проследяване) 
на пациенти с туберкулоза се определят с при-
ложения № 16 и 17.“ 

§ 7. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се из-
меня така:

(17) В случаите по ал. 15, т. 1 топлоизола-
цията в участъка на щурцовете на отворите се 
изпълнява от продукти с клас по реакция на 
огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства 
със същия клас по реакция на огън. Същите 
изисквания се прилагат и за топлоизолацията 
по вътрешната рамка на отворите в случаите 
по ал. 15, т. 2.

(18) Изискванията на ал. 15, 16 и 17 се при-
лагат и за строежи или части от тях (съгласно 
чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална по-
жарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4 с три и повече 
надземни етажа (с височина до 28 m), за които е 
предвиденa топлоизолация на външните стени, 
изпълнена от продукти с класове по реакция 
на огън D-F, с дебелина, по-голяма от 0,1 m.“

2. Досегашните ал. 15 – 18 стават ал. 19 – 22.
3. Досегашната фигура 1 става фигура 1В.
4. Досегашната ал. 19 става ал. 23 и в нея 

думите „фиг. 1“ се заменят с „фиг. 1В“.
5. Досегашната ал. 20 става ал. 24.
§ 2. В чл. 330 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думите „реакция на огън B, C и 

D“ се заменят с „реакция на огън B и C“.
2. В ал. 5 думите „чл. 14, ал. 19“ се заменят 

с „чл. 14, ал. 23“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) За строежите по ал. 1 и 2 или час-

ти от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на 
функционална пожарна опасност Ф1, за кои-
то е предвидена топлоизолация на фасадите, 
изпълнена от продукти с клас по реакция 
на огън B или C, се изпълняват и техниче-
ските решения съгласно чл. 14, ал. 15 – 17. 
Същите изисквания се прилагат и за строежи  
или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от 
класoве на функционална пожарна опасност 
Ф2, Ф3 и Ф4, за които е предвиденa топлои-
золация на фасадите, изпълнена от продукти с 
клас по реакция на огън B или C, с дебелина, 
по-голяма от 0,1 m.“

Преходна разпоредба
§ 3. (1) Започналите производства по одо-

бряване на инвестиционен проект и издаване 
на разрешение за строеж се довършват по 
досегашния ред.

(2) За започнато производство по одо-
бряване на инвестиционен проект и издава-
не на разрешение за строеж се счита дата- 
та на внасяне на инвестиционния проект 
за одобряване от компетентния орган. За 
започнато производство се счита и нали- 
чието на съгласуван идеен инвестицио- 
нен проект.

Министър на вътрешните работи: 
Румяна Бъчварова

Министър на регионалното 
развитие и благоустройството: 

Лиляна Павлова
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