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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Споразумение
то между правителството на Република
България и Европейската организация за
разработване на метеорологични спът
ници (EUMETSAT) относно присъединя
ването на Република България към Кон
венцията за учредяването на Европейска
организация за разработване на метео
рологични спътници (EUMETSAT) и свър
заните ред и условия, на Конвенцията за
учредяване на Европейската организа
ция за разработване на метеорологични
спътници (EUMETSAT) и на Протокола за
привилегиите и имунитетите на Евро
пейската организация за разработване на
метеорологични спътници (EUMETSAT)
 Закон за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между Министерство
то на отбраната на Република България,
Министерството на националната от
брана на Република Гърция и министъра
на националната отбрана на Република
Полша относно изграждането, админи
стрирането и функционирането на Цен
тър за изследване, изграждане и усъ
вършенстване на способности на НАТО
за управление на кризи и реагиране при
бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в
Норфолк, Съединени американски щати
 Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 Решение за попълване състава на посто
янната делегация на Народното събрание
в Парламентарната асамблея на НАТО
 Решение за попълване състава на Комисията по отбрана
 Решение за промяна в състава на по
стоянната делегация на Народното съ
брание в Интерпарламентарната асамблея по православие
 Решение за промяна в състава на Ко
мисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения
 Решение за промяна в състава на по
стоянната делегация на Народното съб
рание в Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа
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Министерски съвет
 Постановление № 64 от 21 март 2014 г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
 Постановление № 65 от 21 март 2014 г.
за одобряване на допълнителен транс
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фер за 2014 г. за отбелязване на 145-го
дишнината от създаването на Българската академия на науките
Постановление № 66 от 21 март 2014 г.
за допълнение на Методиката за изчис
ляване на инфраструктурните такси,
събирани от управителя на железо
пътната инфраструктура, приета с
Постановление № 92 на Mинистерския
съвет от 2012 г.
Постановление № 67 от 21 март 2014 г.
за изменение и допълнение на Наредбата
за етикетиране на аерозолните флакони
и изискванията към тях, приета с По
становление № 113 на Министерския съвет от 2006 г.
Постановление № 68 от 27 март 2014 г.
за одобряване на допълнителен транс
фер за бюджета на държавното общест- 
вено осигуряване за 2014 г.
Постановление № 69 от 27 март 2014 г.
за одобряване на допълнителни сред
ства от централния бюджет за 2014 г.
по бюджета на Министерството на
земеделието и храните
Постановление № 70 от 27 март 2014 г.
за одобряване на допълнителни разхо
ди по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
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Министерство на външните работи
 Допълнителен протокол към Женев
ските конвенции от 12 август 1949 г. от
носно защитата на жертвите на международни въоръжени конфликти (Протокол І) 8
 Допълнителен протокол към Женев
ските конвенции от 12 август 1949 г.
относно защитата на жертвите на
въор ъжени конфликти с немеждународен
характер (Протокол IІ)
46
 Допълнителен протокол към Женев
ските конвенции от 12 август 1949 г.
относно приемането на допълнителна
отличителна емблема (Протокол ІІІ)
51

Министерство
на регионалното развитие
Министерство
на инвестиционното проектиране
Министерство
на икономиката и енергетиката
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 6 от 2004 г. за технически
правила и нормативи за проектиране, из
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граждане и ползване на обектите и съо
ръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

54

 Наредба за допълнение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите
на Приложение № 37 и Приложение № 38
от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Коми
сията относно писмено деклариране чрез
Единния административен документ

60

Национална
здравноосигурителна каса
 Условия и ред за сключване на догово
ри за отпускане и заплащане на лекар
ствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специ
ални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
55

Министерство
на труда и социалната
политика
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието
и реда за изпращане на уведомлението по
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
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Министерство
на финансите

Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
Министерство на труда
и социалната политика
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията
и реда за освобождаване на лица с 50 и
над 50 на сто намалена работоспособ
ност или вид и степен на увреждане и
лица или семейства, отглеждащи деца с
трайни увреждания до 18-годишна въз
раст и до завършване на средно образо
вание, но не по-късно от 20-годишна въз
раст, от винетни такси при ползване
на републиканските пътища

ВЕСТНИК

58
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Централна избирателна
комисия
 Решение № 23-НС от 28 март 2014 г. за
обявяване за избрана за народен пред
ставител в 25. многомандатен избо
рен район – София, Биляна Йорданова
Бекова от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Иван Йорданов Божилов

94

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 56
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България
и Европейската организация за разработване на
метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България
към Конвенцията за учредяването на Европейска
организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред
и условия, на Конвенцията за учредяване на
Европейската организация за разработване на
метеорологични спътници (EUMETSAT) и на
Протокола за привилегиите и имунитетите на
Европейската организация за разработване на
метеорологични спътници (EUMETSAT), приет
от ХLIІ Народно събрание на 19 март 2014 г.
Издаден в София на 25 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
Европейската организация за разработване
на метеорологични спътници (EUMETSAT)
относно присъединяването на Република
България към Конвенцията за учредяването
на Европейска организация за разработване
на метеорологични спътници (EUMETSAT) и
свързаните ред и условия, на Конвенцията за
учредяване на Европейската организация за
разработване на метеорологични спътници
(EUMETSAT) и на Протокола за привилегиите
и имунитетите на Европейската организация
за разработване на метеорологични спътници
(EUMETSAT)
Член единствен. Ратифицира:
1. Споразумението между правителството
на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични
спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията
за учредяване на Европейската организация
за разработване на метеорологични спътници
(EUMETSAT) и свързаните ред и условия,
подписано на 26 ноември 2013 г. в Дармщат;
2. Конвенцията за учредяване на Европейската организация за разработване на
метеорологични спътници (EUMETSAT) от
24 май 1983 г.;
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3. Протокола за привилегиите и им унитетите на Европейската организация за
разработване на метеорологични спътници
(EUMETSAT) от 1 декември 1986 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 19 март 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

ВЕСТНИК
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на кризи и реагиране при бедствия, подписан
на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени
американски щати.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 19 март 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
1999

2000

РЕШЕНИЕ

УКАЗ № 57
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между Министерството на
отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република
Гърция и министъра на националната отбрана
на Република Полша относно изграждането,
администрирането и функционирането на
Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия,
подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк,
Съединени американски щати, приет от ХLIІ
Народно събрание на 19 март 2014 г.
Издаден в София на 26 март 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната
на Република България, Министерството на
националната отбрана на Република Гърция
и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център
за изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности на НАТО за управление на
кризи и реагиране при бедствия, подписан
на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени
американски щати
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство между Министерството на
отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република
Гърция и министъра на националната отбрана
на Република Полша относно изграждането,
администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Иван Йорданов Божилов като народен представител от
25. многомандатен изборен район – София.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 26 март 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2150

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Владимир Цветанов Тошев за член
на постоянната делегация на Народното съб
рание в Парламентарната асамблея на НАТО.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 26 март 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2187

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Желязко Иванов Желязков за член
на Комисията по отбрана.
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Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 26 март 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2188

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Владимир Цветанов Тошев като член на постоянната делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарната
асамблея по православие.
2. Избира Петър Илиев Якимов за член
на постоянната делегация на Народното съб
рание в Интерпарламентарната асамблея по
православие.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 26 март 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2189

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Желязко Иванов Желязков като член на Комисията по транспорт,
информационни технологии и съобщения.
2. Избира Зоран Александров Рангелов за
член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 26 март 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2190

ВЕСТНИК
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за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание във връзка
с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута
на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Освобождава Тунчер Мехмедов Кърджалиев като заместващ член на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
2. Избира Мустафа Сали Карадайъ за
заместващ член на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 26 март 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2191

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ОТ 21 МАРТ 2014 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
в размер 4 635 000 лв. за разплащането на
неотложни разходи за нормативно регламентирани дейности на администрацията
на Министерск и я съвет и на областните
администрации.
Чл. 2. (1) Със сумата 772 000 лв. да се
увеличат разходите по област „Осигуряване
дейността и организацията на работата на
Министерския съвет“, бюджетна програма
„Министерски съвет и организация на дейността му“.
(2) Със сумата 3 863 000 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“.
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(3) Със сумата 2 895 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Разходите по чл. 1 да се осигурят,
както следва:
а) чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г. – 1 740 000 лв.;
б) за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2014 г. – 2 895 000 лв.
Чл. 4. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет
от 2014 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 18 и 25 от
2014 г.), в т. 3 числото „47 142 300“ се заменя
с „48 882 300“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

ВЕСТНИК

(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Министърът на образованието и
науката да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на председателя на Българската
академия на науките.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към чл. 1, ал. 1
№
по
ред
1.

за одобряване на допълнителен трансфер за
2014 г. за отбелязване на 145-годишнината
от създаването на Българската академия на
науките
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 200 000 лв. за Българската академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
за финансово обезпечаване на дейностите,
свързани с честването на 145-годишнината
от създаването на академията, разпределени
съгласно приложението.

Дейности

Сума
(в лв.)

Организиране на национална кръгла маса, нау чни конференции,
изложби, представяне на книги,
дни на отворените врати и други
инициативи

51 000

Организиране на конкурс за високи научни постижения в системата на Българската академия
на науките

30 000

3.

Подготовка и издаване на книги

47 000

4.

Изработване на представителни
материали, плакет, значки, грамоти, афиши, алея на академичната
слава и други

35 000

Организиране на тържествено събрание и на срещи, провеждане на
социологически проучвания, ангажиране на външни изпълнители

37 000

2043

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
ОТ 21 МАРТ 2014 Г.

С Т Р. 5

2.

5.

Общо:
2044

200 000

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
ОТ 21 МАРТ 2014 Г.

за допълнение на Методиката за изчисляване
на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура,
приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 36 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се т. 7:
„7. Определените ставки за влаккилометър
и брутотонкилометър се намаляват, както
следва:
а) за комбинирани превози с блок-влакове
с 10 %;
б) за превоз на товарни автомобили с блоквлакове с 30 %.“
Заключителнa разпоредбa
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 57 от Закона за железопътния
транспорт.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2045

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 21 МАРТ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях, приета с Постановление
№ 113 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76
от 2006 г. и бр. 93 и 97 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. Създават се т. 7 – 10:
„7. преду преж дение за опасност Н229:
„Контейнер под налягане: Може да експлодира
при нагряване“;
8. препоръки за безопасност Р210 и Р251
по част 1, таблица 6.2 от Приложение IV към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(OB, L 353, 31.12.2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1272/2008“;

ВЕСТНИК
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9. препоръки за безопасност Р410 + Р412
по част 1, таблица 6.4 от Приложение IV към
Регламент (ЕО) № 1272/2008;
10. препоръка за безопасност Р102 по част
1, таблица 6.1 от Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1272/2008, когато аерозолната
опаковка е потребителски продукт.“
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Когато аерозолният флакон съдържа
аерозол, класифициран като „незапалим“ в
съответствие с критериите по Раздел IIIб, етикетът трябва да съдържа думата „Внимание“.“
§ 3. Създават се чл. 5а и 5б:
„Чл. 5а. Когато аерозолният флакон съдържа аерозол, класифициран като „запалим“
в съответствие с критериите по Раздел IIIб,
етикетът трябва да съдържа думата „Внимание“ и другите елементи на етикета за
„Запалими аерозоли категория 2“ съгласно
таблица 2.3.2 от Приложение I към Регламент
(ЕО) № 1272/2008.
Чл. 5б. Когато аерозолният флакон съдържа
аерозол, класифициран като „изключително
запалим“ в съответствие с критериите по Раздел IIIб, етикетът трябва да съдържа думата
„Опасно“ и другите елементи на етикета за
„Запалими аерозоли категория 1“ съгласно
таблица 2.3.2 от Приложение I към Регламент
(ЕО) № 1272/2008.“
§ 4. В чл. 7 думите „информацията по
чл. 4 и 5“ се заменят с „информацията по
чл. 4 – 5б“.
§ 5. В чл. 8, ал. 2 думите „видими и неизтриваеми“ се заменят с „видими, неизтриваеми
и изписани с четливи букви“.
§ 6. В чл. 9 накрая се поставя запетая
и се добавя „включително Регламент (ЕО)
№ 1272/2008“.
§ 7. В чл. 13а думите „течната фаза“ се
заменят с „течността“.
§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „течната фаза“ се заменят
с „течността“.
2. Създават се т. 16 и 17:
„16. „Вещество“ е вещество по смисъла на
определението по чл. 2, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.
17. „Смес“ е смес по смисъла на определението по чл. 2, параграф 8 от Регламент
(ЕО) № 1272/2008.“
§ 9. В § 1а от допълнителните разпоредби
накрая се поставя запетая и се добавя „Директива 2013/10/ЕС на Комисията от 19 март
2013 г. за изменение на Директива 75/324/
ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани
с аерозолни опаковки, с цел адаптиране на
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разпоредбите є за етикетиране към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент
и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
(ОВ, L 77, 20.3.2013 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. От 19 юни 2014 г. пускането на пазара на аерозолни флакони, съдържащи едно
вещество, става само в съответствие с изискванията на тази наредба.
§ 11. От 1 юни 2015 г. пускането на пазара
на аерозолни флакони, съдържащи смеси,
става само в съответствие с изискванията на
тази наредба. Те могат да бъдат етикетирани
съгласно изискванията на настоящата наредба
и преди тази дата.
§ 12. Продажба на аерозолни флакони,
съдържащи смеси, които не съответстват на
изискванията на наредбата, пуснати на пазара
преди 1 юни 2015 г., може да се извършва до
1 юни 2017 г.
§ 13. Постановлението влиза в сила от
19 март 2014 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2046

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 27 МАРТ 2014 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер за
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 493 765 лв. за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2014 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените
дейности и услуги на правоимащите лица по
чл. 4, т. 3 от Закона за ветераните от войните
и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и
военнопострадалите.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 4, т. 3 от Закона

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

за ветераните от войните и чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2152

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69
ОТ 27 МАРТ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни средства от
централния бюджет за 2014 г. по бюджета на
Министерството на земеделието и храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни средства в размер 15 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието и храните за
2014 г. за изпълнение на § 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите
(ДВ, бр. 26 от 2014 г.).
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените в чл. 1, ал. 2, т. 4.1.2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. разходи за икономически
растеж и държавност за сметка на предвидените разходи по чл. 1, ал. 5, т. 5 от закона.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Хидромелиорации“ по бюджета на
Министерството на земеделието и храните.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с § 3 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите
(ДВ, бр. 26 от 2014 г.).
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2192

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 27 МАРТ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2014 г. в размер 1 652 000 лв. за дейността
на Националния надзорен орган – Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, в т. ч. за персонал 1 239 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на разчетените приходи и разходи по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“, бюджетна програма „Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2014 г.
(2) Със сумата 413 000 лв. да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 3 на Министерския
съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2014 г. (обн.,
ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 18 и 25 от 2014 г.)
се правят следните изменения и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В чл. 36 се създава изречение второ:
„За целите на касовото изпълнение на бюджета средствата се отчитат като капиталови
трансфери в съответствие с икономическия им
характер, за което министърът на финансите
извършва вътрешнокомпенсирани промени по
централния бюджет за 2014 г.“
2. В приложение № 5 към чл. 5, пореден
№ 19, в колона 3 числото „30 369 200“ се заменя с числото „31 608 200“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2193

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Женевските конвенции от 12 август
1949 г. относно защитата на жертвите на
международни въоръжени конфликти
(Протокол І)
(Приет в Женева на 8 юни 1977 г. Ратифициран с Указ на Държавния съвет № 1586 от
4 август 1989 г.; ДВ, бр. 62 от 1989 г. В сила за
България от 26 март 1990 г. Закон на НС от
16 февруари 1994 г. за приемане на декларация
по чл. 90; ДВ, бр. 18 от 1994 г. – декларацията
депозирана на 9 май 1994 г.)
ПРЕАМБЮЛ
Високодоговарящите страни,
като заявяват своето искрено желание
мирът да възтържествува сред народите;
като напомнят, че всяка държава е задължена в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации да се
въздържа в международните си отношения
от заплаха със сила или употреба на сила
срещу суверенитета, териториалната цялост
или политическата независимост на която и
да е държава, или по какъвто и да е начин,
несъвместим с целите на Организацията на
обединените нации;
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като смятат въпреки това за необходимо
да потвърдят отново и развият разпоредбите,
които закрилят жертвите на въоръжени конфликти, и да допълнят мерките, които целят
да затвърдят прилагането им;
като изразяват убеждението си, че нито
една разпоредба на този Протокол или на
Женевските конвенции от 12 август 1949 г.
не може да бъде изтълкувана като узаконяваща или оправдаваща какъвто и да е акт
на агресия или друга употреба на сила, несъвместими с Устава на Организацията на
обединените нации;
като потвърждават също така, че разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август
1949 г. и на този Протокол трябва да бъдат
изцяло прилагани при всички обстоятелства
по отношение на всички лица, които са под
за к ри лата на т ези меж д у народ ноп ра вн и
актове, без каквато и да е дискриминация,
основаваща се на характера или произхода на
въоръжения конфликт или на основанията,
възприети от или приписвани на участващите
в конфликта страни,
се договориха за следното:
Ч АСТ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1 – Основни принципи и област
на прилагане
1. Високодоговарящите страни се задължават да спазват и да осигуряват спазването
на този Протокол при всички обстоятелства.
2. В случаите, които не са обхванати от
този Протокол или от други международни
споразумения, цивилните лица и комбатантите (бойците) са защитени и се подчиняват
на принципите на международното право,
произтичащи от установените обичаи, от
нормите на хуманността и изискванията на
обществената съвест.
3. Този Протокол, който допълва Женевските конвенции от 12 август 1949 г. за
защита на жертвите на войната, се прилага
при ситуациите, посочени в член 2, общ за
тези Конвенции.
4. Ситуациите, посочени в предходния параграф, включват въоръжени конфликти, при
които народите водят борба срещу колониално
господство и чуждестранна окупация и срещу
расистки режими в упражняване на правото
им на самоопределение, както е залегнало
в Устава на Организацията на обединените
нации и в Декларацията за принципите на
международното право относно приятелските
отношения и сътрудничеството между държавите в съответствие с Устава на Организацията
на обединените нации.
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Член 2 – Определения
За целите на този Протокол:
а) термините „Първа конвенция“, „Втора
конвенция“, „Трета конвенция“ и „Четвърта
конвенция“ означават съответно Женевската
конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване
участта на ранените и болните в действащите
въоръжени сили; Женевската конвенция от 12
август 1949 г. за подобряване участта на ранените, болните и претърпелите корабокрушение от състава на морските въоръжени сили;
Женевската конвенция от 12 август 1949 г.
относно третирането на военнопленниците;
Женевската конвенция от 12 август 1949 г.
относно закрила на цивилните лица във време
на война; изразът „Конвенциите“ означава
четирите Женевски конвенции от 12 август
1949 г. за защита на жертвите на войната;
b) терминът „норми на международното
право, приложими при въоръжен конфликт“
означава нормите, приложими при въоръжен
конфликт, установени в международни споразумения, страни по които са участващите в
конфликта страни, както и общопризнатите
принципи и норми на международното право,
които са приложими при въоръжен конфликт;
c) терминът „държава-покровителка“ означава неутрална или друга държава, която не е
страна в конфликта, която е била предложена
от участваща в конфликта страна и одобрена
от неприятелската страна и се е съгласила да
изпълнява функциите, възлагани на държавата-покровителка по силата на Конвенциите
и този Протокол;
d) терминът „заместник“ означава организация, която действа вместо държаватапокровителка в съответствие с член 5.
Член 3 – Начало и край на прилагането
Без да се накърняват разпоредбите, приложими по всяко време:
а) Конвенциите и този Протокол се прилагат от началото на всяка ситуация, посочена
в член 1 от този Протокол;
b) прилагането на Конвенциите и на този
Протокол се прекратява на територията на
участващите в конфликта страни при общото
приключване на военните операции, а в случая
на окупирани територии – при прекратяване
на окупацията, като и в двата случая се прави
изключение по отношение на лицата, чието
окончателно освобождаване, репатриране или
възстановяване на местожителството им се
осъществява впоследствие. Тези лица продължават да се ползват от съответните разпоредби
на Конвенциите и на този Протокол до тяхното
окончателно освобождаване, репатриране или
възстановяването на местожителството им.
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Член 4 – Правен статут на участващите в
конфликта страни
Прилагането на Конвенциите и на този Протокол, както и сключването на предвидените
в тях споразумения, не засягат правния статут
на участващите в конфликта страни. Нито
окупацията на територия, нито прилагането
на Конвенциите и на този Протокол засягат
правния статут на въпросната територия.
Член 5 – Определяне на държавите-покровителки и на техни заместници
1. Участващите в конфликта страни са
задължени още от началото на конфликта да
осигурят надзора и изпълнението на Конвенциите и на този Протокол чрез прилагането
на системата на държави-покровителки, включително, inter alia, посочването и одобряването
на тези държави в съответствие със следващите параграфи. Държавите-покровителки
са задължени да защитават интересите на
участващите в конфликта страни.
2. При възникването на ситуация, посочена
в член 1, всяка участваща в конфликта страна незабавно посочва държава-покровителка
с цел прилагане на Конвенциите и на този
Протокол, както и незабавно и със същата
цел разрешава дейността на държава-покровителка, която тя е одобрила като такава след
предлагането є от неприятелската страна.
3. Ако при възникването на ситуация,
посочена в член 1, не е била посочена или
одобрена държава-покровителка, Международният комитет на Червения кръст, без да
накърнява правото на някоя друга независима
хуманитарна организация да извърши същото,
предлага своето съдействие на участващите в
конфликта страни с цел незабавното определяне на държава-покровителка, одобрена от
участващите в конфликта страни. За тази цел
той може, inter alia, да поиска от всяка страна
да му предостави списък от най-малко пет
държави, които тази страна счита за приемливи да действат в качеството на държавапокровителка от нейно име по отношение
на неприятелска страна, както и да поиска
от всяка неприятелска страна да предостави
списък от най-малко пет държави, които тя би
одобрила в качеството им на държава-покровителка на първата страна; тези списъци се
предоставят на Комитета в срок две седмици
след получаването на искането; той ги съпоставя и търси съгласието на всяка предложена
държава, посочена и в двата списъка.
4. А ко независимо от изложеното погоре не съществува държава-покровителка,
участващите в конфликта страни незабавно
приемат евентуалното предложение, отправено от Международния комитет на Червения
кръст или от някоя друга организация, която
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предлага всички гаранции за безпристрастност
и ефикасност, след надлежни консултации с
тези страни и вземайки предвид резултатите
от тях, да действат в качеството на заместник.
Функционирането като заместник подлежи
на одобрение от страна на участващите в
конфликта страни; те полагат всички усилия
да улесняват действията на заместника при
изпълнението на неговите задачи в съответствие с Конвенциите и този Протокол.
5. В съответствие с член 4 посочването и
одобряването на държави-покровителки с цел
прилагането на Конвенциите и на този Протокол не засяга правния статут на участващите
в конфликта страни или на която и да е територия, включително окупирана територия.
6. Поддържането на дипломатически отношения между участващите в конфликта
страни или поверяването на трета държава на
защитата на интересите на страна и тези на
нейните граждани в съответствие с нормите
на международното право относно дипломатическите отношения не представлява пречка
за посочването на държави-покровителки
с цел прилагане на Конвенциите и на този
Протокол.
7. В случаите, когато в този Протокол се
споменава държава-покровителка, това се
отнася също така и до заместника.
Член 6 – Квалифициран персонал
1. Високодоговарящите страни и в мирно
време полагат усили я с помощта на националните дружества на Червения кръст
(Червения полумесец, Червения лъв и слънце) да обучават квалифициран персонал за
улесняване прилагането на Конвенциите и
на този Протокол и по-специално дейността
на държавите-покровителки.
2. Набирането и обучението на такъв персонал са от национална компетентност.
3. Международният комитет на Червения
кръст съхранява на разположение на Високодоговарящите страни списъци на така обучени лица, които Високодоговарящите страни
евентуално са изготвили и са му предоставили
за тази цел.
4. Условията за използването на такъв
персонал извън националната територия са
предмет, във всеки един случай, на специални
споразумения между заинтересованите страни.
Член 7 – Срещи
Депозитарят на този Протокол свиква среща
на Високодоговарящите страни по искане на
една или повече от тези страни и със съгласието на мнозинството на тези страни, за да
бъдат обсъдени общите проблеми, отнасящи
се до прилагането на Конвенциите и на този
Протокол.
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Ч АСТ II
РАНЕНИ, БОЛНИ И ПРЕТЪРПЕЛИ
КОРАБОКРУШЕНИЕ
Р А З Д Е Л

I

ОБЩА ЗАКРИЛА
Член 8 – Терминология
За целите на този Протокол:
а) термините „ранени“ и „болни“ означават лица, военни или цивилни, които поради
травма, болест или друго физическо или
психическо разстройство или увреждане се
нуждаят от медицинска помощ или грижи
и които се въздържат от каквито и да било
актове на враждебност; тези термини включват също така родилки, новородени и други
лица, които биха се нуждаели от неотложна
медицинска помощ или грижи, като инвалиди
или бременни жени, и които се въздържат от
каквито и да било актове на враждебност;
b) терминът „претърпели корабокрушение“
означава лица, военни или цивилни, които се
намират в опасност в морски или други води
в резултат на злополучен инцидент, засегнал
тях или превозващия ги плавателен съд или
летателен апарат, и които се въздържат от
каквито и да било актове на враждебност;
тези лица, при условие че продължат да се
въздържат от актове на враждебност, продължават да бъдат считани за претърпели
корабокрушение по време на спасяването им,
докато не получат друг статут въз основа на
Конвенциите или този Протокол;
c) изразът „санитарен персонал“ означава
лицата, назначени от участваща в конфлик
та страна предимно за санитарните цели,
посочени в буква „е“, или за управлението на
санитарни формирования или за функционирането или управлението на санитарни транспортни средства; тези назначения могат да са
постоянни или временни; терминът обхваща:
i) медицинския персонал, военен или
цивилен, на участваща в конфликта
страна, включително този, посочен в
Първата и Втората конвенция, както
и този, зачислен към органите на
гражданската защита;
ii) медицинския персонал на националните дружества на Червения кръст
(Червения полумесец, Червения лъв
и слънце) и на други национални
доброволни дружества за оказване
на помощ, надлежно признати и
упълномощени от участваща в конфликта страна;
iii) медицинския персонал на санитарните формирования или на санитарните
транспортни средства, посочени в
член 9, параграф 2;
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d) изразът „богослужебен персонал“ означава военни или цивилни лица, като свещеници,
които се занимават изключително с изпълнение на своята служба и са прикрепени към:
i)	въоръжените сили на участваща в
конфликта страна;
ii) са н и тарн и т е форм и рова н и я и л и
санитарните превозни средства на
участваща в конфликта страна;
iii) са н и тарн и т е форм и рова н и я и л и
санитарните транспортни средства,
посочени в член 9, параграф 2; или
iv) органите на гражданската защита
на участваща в конфликта страна.
Прикрепването на богослужебния персонал
може да е постоянно или временно, а съответните разпоредби, посочени в буква „k“, се
прилагат по отношение на него;
e) изразът „санитарни формировани я“
означава заведения и други формирования,
военни или цивилни, създадени за санитарни
цели, а именно за издирването, прибирането,
транспортирането, диагностиката или лечението, включително оказването на първа помощ,
на ранените, болните и претърпелите корабокрушение лица, или за предотвратяването
на заболявания; терминът включва например
болнични и други подобни формирования,
центрове за кръвопреливане, центрове и институти за превантивна медицина, санитарни
складове и складове за санитарни материали
и фармацевтични продукти на тези формирования; санитарните формирования могат да
бъдат стационарни или мобилни, постоянни
или временни;
f) изразът „санитарно транспортиране“
означава превозването по суша, вода или
въздух на закриляните от Конвенциите и от
този Протокол ранени, болни, претърпели
корабокрушение лица, медицински персонал,
богослужебен персонал, медицинско оборудване или материали;
g) изразът „санитарни транспортни средства“ се отнася до всички средства за транспорт, военни или цивилни, постоянни или
временни, предназначени изключително за
санитарно транспортиране и намиращи се под
контрола на компетентен орган на участваща
в конфликта страна;
h) изразът „санитарни наземни превозни
средства“ означава всички санитарни транспортни средства за превоз по суша;
i) изразът „санитарни кораби и малки плавателни съдове“ се отнася до всички санитарни
транспортни средства за превоз по вода;
j) изразът „летателни апарати за санитарни
цели“ означава всички санитарни транспортни
средства за превоз по въздух;
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k) „постоянен санитарен персонал“, „постоянни санитарни формирования“ и „постоянни
санитарни транспортни средства“ са тези,
предназначени изк лючително за санитарни цели за неопределен период; „временен
санитарен персонал“, „временни санитарни
формирования“ и „временни санитарни транспортни средства“ са тези, които са предназначени изключително за санитарни цели за
ограничен срок през цялото времетраене на
този период; освен ако не е предвидено друго,
термините „санитарен персонал“, „санитарни
формирования“ и „санитарни транспортни
средства“ обхващат както постоянните, така
и временните категории;
l) изразът „отличителна емблема“ означава
отличителната емблема червен кръст, червен
полумесец или червен лъв и слънце на бял
фон, когато тя се използва за закрилата на
санитарните формирования и транспортни
средства или на санитарния и богослужебния
персонал, оборудване или материали;
m) изразът „отличителен сигнал“ означава
всеки сигнал или съобщение, установени изключително за идентификация на санитарни
формирования или транспортни средства в
глава III на приложение I към този Протокол.
Член 9 – Област на прилагане
1. Тази част, чиито разпоредби имат за цел
да бъде подобрена участта на ранените, болните
и претърпелите корабокрушение, се прилага
спрямо всички лица, които са засегнати от
ситуация, посочена в член 1, без каквато и
да е дискриминация, основаваща се на раса,
цвят на кожата, пол, език, религия или вярвания, политически или други убеждения,
национален или социален произход, имотно
състояние, рождение или друг статут, или на
друг подобен критерий.
2. Съответните разпоредби на членове
27 и 32 от Първата конвенция се прилагат
спрямо постоянните санитарни формирования и транспортни средства (различни от
болничните кораби, по отношение на които
се прилага член 25 от Втората конвенция) и
техния персонал, които са предоставени за
хуманитарни цели на участваща в конфликта
страна:
а) от неутрална или друга държава, която
не е страна в конфликта;
b) от признато и упълномощено дружество
за оказване на помощ на такава държава;
c) от независима международна хуманитарна организация.
Член 10 – Закрила и грижи
1. Всички ранени, болни и претърпели
корабокрушение лица, независимо към коя
страна принадлежат, се зачитат и закрилят.
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2. При всички обстоятелства те се третират
хуманно и получават във възможно най-голяма степен и в най-краткия възможен срок
медицинските грижи и внимание, изисквани
от тяхното състояние. Между тях не може
да се прави разграничение по каквито и да
било други съображения, освен от медицински характер.
Член 11 – Закрила на лица
1. Физическото или психическото здраве и
неприкосновеността на лица, които се намират
във властта на неприятелската страна или са
интернирани, задържани или по друг начин
лишени от свобода в резултат на ситуация,
посочена в член 1, не се застрашават от каквото
и да било неоправдано действие или бездействие. Във връзка с това се забранява лицата,
описани в този член, да бъдат подлагани на
каквато и да е медицинска процедура, която
не е оправдана от здравословното състояние
на засегнатото лице и която не е съвместима
с общоприетите медицински норми, които
биха били приложени при аналогични медицински обстоятелства спрямо лица, които
са граждани на провеждащата процедурата
страна и които не са лишени от свобода под
каквато и да е форма.
2. По-специално се забранява такива лица да
бъдат подлагани, дори и с тяхно съгласие, на:
а) физическо осакатяване;
b) медицински или научни експерименти;
c) вземане на тъкани или органи за трансплантация,
освен когато такива действия са оправдани в съответствие с условията, предвидени в
параграф 1.
3. Изключения от забраната в параграф 2,
буква „с“ могат да бъдат допускани само в
случай на даряване на кръв за преливане или
на кожа за присаждане, ако това се извършва
доброволно и без никакво принуждаване или
подтикване, и то само за терапевтични цели
при условия, съвместими с общоприетите медицински норми и с контрола, осъществяван в
интерес както на донора, така и на реципиента.
4. Всяко умишлено действие или бездействие, което сериозно застрашава физическото
или психическото здраве или неприкосновеността на лице, намиращо се във властта
на страна, към която то не принадлежи, и
което е в разрез с някоя от предвидените в
параграфи 1 и 2 забрани или не е съобразено
с изискванията на параграф 3, представлява
тежко нарушение на този протокол.
5. Лицата, посочени в параграф 1, имат правото на отказ от всяка хирургическа операция.
В случай на отказ медицинският персонал
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настоява да получи писмена декларация в
този смисъл, подписана или потвърдена от
пациента.
6. Всяка участваща в конфликта страна
поддържа медицинско досие относно всяко
даряване на кръв за преливане или на кожа
за присаждане от лица, посочени в параграф
1, ако това даряване е извършено под отговорността на тази страна. Освен това всяка
участваща в конфликта страна полага усилия
да поддържа досие за всички медицински
процедури, осъществени по отношение на
лица, които са интернирани, задържани или
по друг начин лишени от свобода, в резултат
на ситуация, посочена в член 1. Тези досиета
са на разположение по всяко време за проверка от страна на държавата-покровителка.
Член 12 – Закрила на санитарните формирования
1. Санитарните формирования се зачитат и
закрилят по всяко време и не могат да бъдат
обект на нападение.
2. Параграф 1 се прилага спрямо цивилни
санитарни формирования, при условие че те:
а) принадлежат към една от участващите
в конфликта страни;
b) са признати и упълномощени от компетентните власти на една от участващите в
конфликта страни, или
c) са упълномощени в съответствие с член 9,
параграф 2 от този Протокол или с член 27
от Първата конвенция.
3. Участващите в конфликта страни се
приканват да се уведомят взаимно за местона хож дението на тех ни те стационарни
санитарни формирования. Липсата на такова
уведомление не освобождава никоя от страните
от задължението да съблюдава разпоредбите
на параграф 1.
4. При никакви обстоятелства санитарните
формирования не се използват за опити за
предпазване на военни обекти от нападение.
Винаги когато това е възможно, участващите
в конфликта страни гарантират такова разположение на санитарните формирования, при
което нападенията срещу военни обекти да
не застрашават тяхната безопасност.
Член 13 – Преустановяване на закрилата
на цивилни санитарни формирования
1. Закрилата, на която имат право цивилните санитарни формирования, може да
бъде прекратена само ако те се използват за
извършването на действия във вреда на противника извън хуманитарните им задължения.
Закрилата обаче може да бъде прекратена само
след отправянето на предупреждение, което
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определя при всички подходящи случаи разу
мен срок, и след като това предупреждение
не е дало резултат.
2. Не се считат за действия във вреда на
противника:
а) наличието у персонала на санитарното формирование на леко лично оръжие за
самоотбрана или за защита на ранените и
болните, за които носи отговорност;
b) охраняването на санитарното формирование от караул или от часовои или от конвой;
c) наличието в санитарното формирование на малки оръжия и боеприпаси, които
са иззети от ранените и болните и още не са
предадени в съответната служба;
d) присъствието в санитарното формирование по медицински съображения на лица
от състава на въоръжените сили или други
комбатанти (бойци).
Член 14 – Ограничения при реквизирането
на цивилни санитарни формирования
1. Държавата-окупатор е задължена да
гарантира, че медицинските потребности на
цивилното население в окупираната територия
продължават да бъдат задоволявани.
2. Държавата-окупатор следователно не
може да реквизира цивилни санитарни формирования, тяхното оборудване, материална
част или персонала, докато тези ресурси са
необходими за осигуряването на адекватно
медицинско обслужване на цивилното население и за продължаване на медицинските
грижи за ранените и болните, които вече са
настанени за лечение.
3. При условие че продължи да спазва
основното правило, изложено в параграф 2,
държавата-окупатор може да реквизира тези
ресурси с уговорката за съблюдаване на следните специфични условия:
а) ако тези ресурси са необходими за оказването на адекватно и неотложно медицинско
лечение на ранените и болните лица от състава
на въоръжените сили на държавата-окупатор
или на военнопленници;
b) ако реквизицията продължи само докато
съществува такава необходимост, и
c) ако незабавно бъдат постигнати договорености за продължаване задоволяването
на засегнатите от реквизицията медицински
потребности на цивилното население, както
и тези на ранените и болните, които са били
настанени за лечение.
Член 15 – Закрила на цивилния санитарeн
и богослужебен персонал
1. Цивилният санитарен персонал се зачита
и закриля.
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2. При необходимост в район, к ъдето
дейността на цивилните санитарни служби
е нарушена вследствие на бойни действия,
на цивилния санитарен персонал се оказва
всякаква възможна помощ.
3. Държавата-окупатор оказва на цивилния
санитарен персонал в окупирани територии
всякаква помощ, за да му осигури възможност
да изпълнява по възможно най-добрия начин
своите хуманитарни функции. Държаватаокупатор не може да изисква при изпълнението на тези функции този персонал да дава
предимство на лечението на което и да било
лице освен по медицински причини. Той не
може да бъде принуждаван да изпълнява
задачи, които са несъвместими с неговата
хуманитарна мисия.
4. Цивилният санитарен персонал има достъп до всяко място, където неговите услуги са
крайно необходими, при спазване на мерките
за контрол и безопасност, които съответната
участваща в конфликта страна би преценила
за необходими.
5. Цивилният богослужебен персонал се
зачита и закриля. Разпоредбите на Конвенциите и на този Протокол относно закрилата
и идентификацията на санитарния персонал
се прилагат равностойно и по отношение на
тези лица.
Член 16 – Обща закрила на санитарните
функции
1. При никакви обстоятелства никое лице
не може да бъде наказано за упражняване на
санитарни функции, съвместими с медицинската етика, независимо от лицето, което се
е ползвало от тях.
2. Лицата, които упражняват санитарни
функции, не могат да бъдат заставяни да извършват действия или да изпълняват задачи,
които са в разрез с нормите на медицинската
етика или с други медицински норми, предвидени в интерес на ранените и болните, или
чрез разпоредбите на Конвенциите или на този
Протокол, или да се въздържат от извършването на действия или от изпълнението на
задачи, изисквани по силата на тези норми
и разпоредби.
3. Никое лице, което упражнява санитарни
функции, не може да бъде заставяно да предоставя на когото и да било от неприятелската
страна или от собствената му страна, освен
в случаите, предвидени в законодателството
на последната, каквато и да е информация
относно ранените и болните, за които то се
грижи или се е грижило, ако тази информация,
по негово мнение, би причинила вреда на засегнатите пациенти или на техните семейства.
Правилата за задължително уведомяване при
случаи на заразни болести обаче се спазват.
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Член 17 – Роля на цивилното население и
на дружествата за оказване на помощ
1. Цивилното население зачита ранените,
болните и прет ърпелите корабокрушение
лица, дори ако те принадлежат към неприятелската страна, и не извършва спрямо тях
никакъв акт на насилие. Цивилното население и дружествата за оказване на помощ,
като националните дружества на Червения
кръст (Червения полумесец, Червения лъв и
слънце), получават разрешение, включително
по собствена инициатива, да прибират и да
се грижат за ранените, болните и претърпелите корабокрушение лица дори в областите,
където е извършено нашествие или които са
окупирани. Никой не може да бъде преследван, даван на съд, осъждан или наказван за
такива хуманитарни действия.
2. Участващите в конфликта страни могат
да отправят призиви към цивилното население
и към дружествата за оказване на помощ,
посочени в параграф 1, да прибират и да се
грижат за ранените, болните и претърпелите
корабокрушение лица и да издирват мъртвите,
като съобщават за местонахождението им; те
предоставят на отзовалите се на тези призиви
лица необходимите улеснения и закрила. В
случай че неприятелската страна поеме или
си възвърне контрола над областта, тази страна също така предоставя същата закрила и
улеснения, докато те са необходими.
Член 18 – Идентификация
1. Всяка участваща в конфликта страна
полага усилия да осигури възможност за разпознаваемост на санитарния и богослужебния
персонал и на санитарните формирования и
транспортни средства.
2. Всяка участваща в конфликта страна
също така полага усилия да приеме и прилага методи и процедури, които ще направят
възможно разпознаването на санитарните
формирования и транспортни средства, които
използват отличителната емблема и отличителните сигнали.
3. На окупирана територия и в районите,
където се водят или е възможно да започнат
бойни действия, цивилният санитарен персонал и цивилният богослужебен персонал
следва да са разпознаваеми по отличителната
емблема и по картата за самоличност, която
удостоверява техния статут.
4. Със съгласието на компетентните власти
санитарните формирования и транспортни
средства са обозначени с отличителната
емблема. Корабите и малките плавателни
съдове, посочени в член 22 от този Протокол,
са маркирани в съответствие с разпоредбите
на Втората конвенция.
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5. В допълнение към отличителната емблема участваща в конфликта страна може,
както е предвидено в глава III на приложение
I към този Протокол, да разреши употребата
на отличителни сигнали за идентификация
на санитарни формирования и транспортни
средства. По изключение при особени случаи, обхванати от тази глава, санитарните
транспортни средства могат да използват
отличителни сигнали, без да са маркирани с
отличителната емблема.
6. Прилагането на разпоредбите на параграфи 1 – 5 от този член е регламентирано
от глави I – III на приложение I към този
Протокол. Установените в глава III на приложението сигнали, предназначени за употреба
изключително от санитарни формирования и
транспортни средства, не могат, с изключение
на случаите, предвидени в гореспоменатата
глава, да бъдат използвани за каквито и да
било други цели освен за идентификация на
санитарните формирования и транспортни
средства, посочени в тази глава.
7. Този член не разрешава каквото и да било
по-разширено използване на отличителната
емблема в мирно време извън предвиденото
в член 44 от Първата конвенция.
8. Разпоредбите на Конвенциите и на този
Протокол относно надзора на употребата на
отличителната емблема и предотвратяването
и ограничаването на злоупотребите с нея се
прилагат и по отношение на отличителните
сигнали.
Член 19 – Неутрални и други държави,
които не са страни в конфликта
Неутралните и други държави, които не
са страни в конфликта, прилагат съответните разпоредби на този Протокол спрямо
закриляните от настоящата част лица, които
може да са приети или интернирани на тяхна
територия, както и спрямо намерените там
мъртъвци, принадлежащи към участващите
в този конфликт страни.
Член 20 – Забрана на репресии
Забранени са репресиите срещу лица и
обекти, закриляни от настоящата част.
Р А З Д Е Л

I I

САНИТАРНО ТРАНСПОРТИРАНЕ
Член 21 – Санитарни превозни средства
Санитарните превозни средства се зачитат
и закрилят по същия начин, както мобилните
санитарни формирования съгласно Конвенциите и този Протокол.
Член 22 – Болнични кораби и крайбрежни
спасителни съдове
1. Разпоредбите на Конвенциите относно:
а) плавателните съдове, посочени в членове
22, 24, 25 и 27 от Втората конвенция;
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b) техните спасителни лодки и малки плавателни съдове;
c) техния персонал и екипажи; и
d) ранените, болните и претърпелите корабокрушение лица, които се намират на борда,
се прилагат и по отношение на корабите,
спасителните лодки и малките плавателни
съдове, които транспортират цивилни ранени, болни и претърпели корабокрушение
лица, които не принадлежат към никоя от
категориите, посочени в член 13 от Втората
конвенция. Такива цивилни лица обаче не
подлежат на предаване на страна, която не е
собствената им, както и на пленяване в морски
води. Ако попаднат във властта на участваща
в конфликта страна, която не е собствената
им, спрямо тях се прилагат разпоредбите на
Четвъртата конвенция и този Протокол.
2. Закрилата, осигурявана от Конвенциите
на плавателните съдове, посочени в член 25
от Втората конвенция, се разпростира до
болничните кораби, които са предоставени за
хуманитарни цели на участваща в конфликта
страна от:
а) неутрална или друга държава, която не
е страна в конфликта; или
b) независима международна хуманитарна
организация,
при условие че и в двата случая се съблюдават изискванията, определени в този член.
3. Малките плавателни съдове, посочени
в член 27 от Втората конвенция, се закрилят, дори ако уведомяването, предвидено от
този член, не е било извършено. Независимо
от това участващите в конфликта страни
се приканват да се информират взаимно за
всички подробности по отношение на тези
плавателни съдове, което ще улесни тяхното
идентифициране и признаване.
Член 23 – Други санитарни кораби и
плавателни съдове
1. Санитарните кораби и плавателни съдове
освен тези, посочени в член 22 от този Протокол и в член 38 от Втората конвенция, независимо дали се намират в морски или други
води, се зачитат и закрилят по същия начин
както мобилните санитарни формирования
съгласно Конвенциите и този Протокол. Тъй
като тази закрила може да е ефективна само
ако те могат да бъдат разпознати и признати
като санитарни кораби или плавателни съдове, тези плавателни съдове следва да бъдат
маркирани с отличителната емблема и във
възможно най-голяма степен да отговарят
на изискванията на член 43, параграф 2 от
Втората конвенция.
2. Корабите и плавателните съдове, посочени в параграф 1, остават предмет на законите
на войната. Всеки плаващ на повърхността
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военен кораб, който е в състояние да наложи
незабавно изпълнение на неговата заповед,
може да им нареди да спрат, да се отдалечат
или да поемат определен курс и те следва да
се подчиняват на всяка такава заповед. Тези
кораби и плавателни съдове не могат по никакъв друг начин да бъдат отклонявани от
тяхната санитарна мисия, докато са необходими за ранените, болните и претърпелите
корабокрушение лица, намиращи се на борда.
3. Закрилата, предвидена в параграф 1, се
прекратява само при условията, определени в
членове 34 и 35 от Втората конвенция. Явен
отказ за изпълнение на заповед, издадена в
съответствие с параграф 2, се счита за действие във вреда на врага съгласно член 34 от
Втората конвенция.
4. Участваща в конфликта страна може да
информира неприятелската страна, колкото
е възможно по-рано преди отплаването, за
името, характеристиките, предвиждания час
на отплаване, курса и предполагаемата скорост на санитарния кораб или плавателен съд,
особено по отношение на кораби над 2000
бруто тона, и може да предостави всякакви
други данни, които биха улеснили идентифицирането и признаването. Неприятелската
страна потвърждава получаването на такава
информация.
5. Разпоредбите на член 37 от Втората
конвенция се прилагат по отношение на санитарния и богослужебния персонал на такива
кораби и плавателни съдове.
6. Разпоредбите на Втората конвенция
се п ри лагат по о т ношение на ра нени т е,
болните и прет ърпелите корабокрушение
лица, които принадлежат към категориите,
посочени в член 13 от Втората конвенция
и в член 44 от този Протокол, които може
да се намират на борда на такива санитарни кораби и плавателни съдове. Ранените,
болните и прет ърпелите корабокрушение
цивилни лица, които не принадлежат към
никоя от категориите, посочени в член 13 от
Втората конвенция, не подлежат, докато се
намират в морски води, нито на предаване
на страна, която не е собствената им, нито
на принуждаване да напуснат такива кораби
или плавателни съдове; ако попаднат във
властта на участваща в конфликта страна,
която не е собствената им, спрямо тях ще
се прилагат разпоредбите на Четвъртата
конвенция и на този Протокол.
Член 24 – Закрила на санитарните летателни
апарати
Санитарните летателни апарати се зачитат
и закрилят при условията на разпоредбите
на тази част.
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Член 25 – Санитарни летателни апарати в
райони, които не са под контрола на неприя
телска страна
В пределите на и във въздушното прост ранство над су хоземните райони, които
са под физическия контрол на приятелски
сили, или в пределите на и във въздушното
пространство над морските райони, които не
са под физическия контрол на неприятелска
страна, зачитането и закрилата на санитарните летателни апарати на участваща в
конфликта страна не зависят от каквото и
да е споразумение с неприятелската страна.
За по-голяма безопасност обаче участваща
в конфликта страна, която използва в тези
райони свои санитарни летателни апарати,
може да информира неприятелската страна,
както е предвидено в член 29, по-специално
когато тези летателни апарати извършват
полети, по време на които влизат в обсега
на оръжейните системи „земя – въздух“ на
неприятелската страна.
Член 26 – Санитарни летателни апарати в
зони на съприкосновение или в подобни зони
1. В п редел и т е на и във въ зд у ш но т о
пространство над онези части на зоната на
съприкосновение, които са под физическия
контрол на приятелски сили и в пределите
на и във въздушното пространство над районите, физическият контрол над които не
е ясно установен, закрилата за санитарните
летателни апарати може да е напълно ефективна само при наличието на предварително
споразумение между компетентните военни
власти на участващите в конфликта страни,
както е предвидено в член 29. Независимо че
при отсъствие на такова споразумение санитарните летателни апарати действат на свой
риск, те въпреки това се зачитат, след като
са били разпознати като такива.
2. „Зона на съприкосновение“ означава сухоземен район, където предните поделения на
противника са в контакт помежду си, особено
когато са изложени на пряк обстрел от земята.
Член 27 – Санитарни летателни апарати в
райони, контролирани от неприятелска страна
1. Сани тарни те летателни апарат и на
участваща в конфликта страна продължават
да бъдат закриляни, когато летят над сухоземни или морски райони под физическия
контрол на неприятелска страна, при условие
че компетентните власти на тази неприятелска
страна предварително са дали съгласието си
за такива полети.
2. Санитарен летателен апарат, който
извършва полет над район, намиращ се под
физическия контрол на неприятелската страна,
при отсъствие на разрешение или при отклонение от условията на получено съгласие,
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предвидено в параграф 1, в резултат или на
навигационна грешка, или поради извънредни
обстоятелства, засягащи безопасността на
полета, полага всички усилия да се идентифицира и да съобщи на неприятелската страна
за обстоятелствата. Веднага след като този
санитарен летателен апарат бъде разпознат
от неприятелската страна, тя полага всички
разумни усилия, за да му заповяда да се приземи или приводни съобразно член 30, параграф 1 или да предприеме други мерки, за да
защити интересите си, като и в двата случая
предоставя на летателния апарат достатъчно
време за изпълнение на заповедта, преди да
пристъпи към нападение срещу него.
Член 28 – Ограничения на действията на
санитарните летателни апарати
1. На участващите в конфликта страни е
забранено да използват санитарните си летателни апарати за постигането на каквото и да
било военно преимущество над неприятелската
страна. Присъствието на санитарни летателни апарати не се използва за осигуряване на
неприкосновеност на военни обекти срещу
нападение.
2. Санитарните летателни апарати не се
използват за събиране или предаване на
разузнавателни данни и не носят на борда
си никакво оборудване, предназначено за такива цели. Забранено им е да транспортират
каквито и да било лица или товари, които
не са включени в определението, изложено
в член 8, буква „f“. Превозването на лични
вещи на лицата, намиращи се на борда, или
на оборудване, предназначено единствено за
улесняване на навигацията, комуникацията
или идентификацията, не се счита за забранено.
3. Санитарните летателни апарати не пренасят никакво въоръжение освен малки оръжия
и боеприпаси, които са иззети от намиращите се на борда ранени, болни и претърпели
корабокрушение лица и още не са предадени
в съответната служба, както и леко лично
оръжие, което може да бъде необходимо на
намиращия се на борда санитарен персонал
за самоотбрана и за защита на ранените, бол
ните и претърпелите корабокрушение лица,
за които носи отговорност.
4. Докато извършват полетите, посочени в
членове 26 и 27, санитарните летателни апарати
не могат да бъдат използвани за издирване на
ранени, болни и претърпели корабокрушение
лица, освен съгласно предварително споразумение с неприятелската страна.
Член 29 – Уведомления и споразумения относно санитарните летателни апарати
1. Уведомленията съгласно член 25 или
исканията за предварително споразумение,
посочени в членове 26, 27, член 28, параграф 4
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и член 31, съдържат данни за предлагания брой
на санитарните летателни апарати, техните
летателни планове и средства за идентификация, като се приема, че всеки полет ще се
осъществява в съответствие с член 28.
2. Страна, която полу чи у ведомление,
отправено съгласно член 25, незабавно потвърждава получаването му.
3. Страна, която получи искане за предварително споразумение съгласно членове 25
и 27, член 28, параграф 4 или член 31, във
възможно най-кратък срок уведомява отправилата искането страна, че:
а) дава съгласието си за удовлетворяване
на искането;
b) отхвърля искането, или
c) отправя разумни алтернативни предложения за искането; тя също така ще може
да предложи забрана или ограничения върху
други полети в района в съответния период;
ако отправилата искането страна приеме
алтернативните предложения, тя уведомява
за това другата страна.
4. Страните предприемат необходимите
мерки, за да може сключването на споразумения и уведомяването да бъдат осъществявани бързо.
5. Страните също така предприемат необходимите мерки, за да се оповести бързо
съдържанието на тези уведомления и споразумения на съответните военни подразделения и инструктират тези подразделения по
отношение на средствата за идентификация,
които ще бъдат използвани от въпросните
санитарни летателни апарати.
Член 30 – Приземяване и проверка на санитарни летателни апарати
1. На санитарeн летателeн апарат, който
извършва полет над райони, които са под
физическия контрол на неприятелска страна, или над райони, физическият контрол
над които не е ясно установен, може да бъде
заповядано да се приземи или приводни, в
зависимост от конкретните обстоятелства, за
да бъде проверен в съответствие със следващите параграфи. Санитарният летателeн апарат
изпълнява всяка такава заповед.
2. Ако такъв летателeн апарат се приземи
или приводни, независимо дали е извършил
това по заповед или по други причини, той
може да бъде подложен на проверка единствено, за да се установи дали отговаря на
условията, предвидени в параграфи 3 и 4.
Всяка такава проверка се започва без забавяне
и се провежда експедитивно. Осъществяващата проверката страна не изисква ранените
и болните да бъдат свалени от летателния
апарат, освен когато това е крайно необхо-
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димо за проверката. Тази страна във всички
случаи гарантира състоянието на ранените
и болните да не бъде влошено вследствие
на проверката или свалянето от борда на
летателния апарат.
3. Ако при проверката се установи, че
летателният апарат:
а) е санитарен летателeн апарат по смисъла
на член 8, буква „j“;
b) не нарушава условията, предвидени в
член 28, и
c) не е извършил полет при отсъствие или
в нарушение на предварително споразумение,
в случай че се изисква такова споразумение,
летателният апарат и намиращите се на
борда му лица, които принадлежат към неприятелската страна или към неутрална или
друга държава, която не е страна в конфликта,
получават разрешение да продължат полета
без забавяне.
4. Ако при проверката се установи, че
летателният апарат:
а) не представлява санитарен летателeн
апарат по смисъла на член 8, буква „j“;
b) нару ша ва услови я та, п ред ви ден и в
член 28, или
c) е извършвал полет при отсъствие или в
нарушение на предварително споразумение,
в случай че се изисква такова споразумение,
летателният апарат може да бъде конфискуван. Намиращите се на борда му лица се
третират съгласно съответните разпоредби на
Конвенциите и на този Протокол. Всеки конфискуван летателен апарат, който е бил предназначен за постоянен санитарен летателeн
апарат, впоследствие може да бъде използван
само като санитарен летателeн апарат.
Член 31 – Неутрални или други държави,
които не са страни в конфликта
1. Сани тарни т е летат елни апарат и не
могат да осъществяват полети над или да се
приземяват на територията на неутрална или
друга държава, която не е страна в конфликта,
освен чрез предварително споразумение. При
наличието на такова споразумение обаче те са
зачитани по време на целия им полет, както
и при всяко кацане на такава територия. При
все това те изпълняват всички заповеди за
приземяване или приводняване в зависимост
от конкретните обстоятелства.
2. Ако санитарен летателен апарат при
отсъствие на споразумение или при отклонение от условията на споразумение извършва
полет над територията на неутрална или друга
държава, която не е страна в конфликта, в
резултат на навигационна грешка или поради
извънредни обстоятелства, засягащи безопасността на полета, той полага всички усилия да
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уведоми за полета си и да се идентифицира.
Веднага след като този санитарен летателен
апарат бъде разпознат, тази държава полага
всички разумни усилия, за да му заповяда да
се приземи или приводни съгласно член 30,
параграф 1 или да предприеме други мерки,
за да защити интересите си, като и в двата
случая предостави на летателния апарат време
за изпълнение на заповедта, преди да пристъпи към нападение срещу летателния апарат.
3. Ако санитарен летателен апарат съгласно споразумение или при обстоятелствата,
посочени в параграф 2, се приземи или приводни на територията на неутрална или друга държава, която не е страна в конфликта,
независимо дали е извършил това по заповед
или по други причини, летателният апарат е
подложен на проверка, за да се установи дали
действително представлява санитарен летателен апарат. Проверката започва без забавяне
и се провежда експедитивно. Осъществяващата проверката страна не може да изисква
ранените и болните на страната, използваща
летателния апарат, да го напуснат, освен
когато това е от съществено значение за проверката. Осъществяващата проверката страна
във всички случаи гарантира състоянието на
ранените и болните да не бъде влошено вследствие на проверката или преместването. Ако
при проверката се установи, че летателният
апарат е действително санитарен летателен
апарат, на него и на намиращите се на борда
му лица – с изключение на тези, които трябва
да бъдат задържани в съответствие с нормите
на международното право, приложими при
въоръжен конфликт, се дава разрешение да
възобновят полета си и им се осигуряват
необходимите улеснения за продължаването
му. Ако при проверката се установи, че летателният апарат не е санитарен летателен
апарат, той се конфискува, а намиращите се
на борда му лица се третират в съответствие
с параграф 4.
4. Ранените, болните и претърпелите корабокрушение, които със съгласието на местните
власти са свалени от санитарния летателен
апарат на територията на неутрална или друга
държава, която не е страна в конфликта, с
изключение на свалените временно такива
лица, освен ако не е договорено друго между тази държава и участващите в конфликта
страни, се задържат от тази държава, когато
това се изисква от приложимите при въоръжен
конфликт норми на международното право,
по начин, който да не позволява те отново да
вземат участие във военните действия. Разходите за болничното лечение и интернирането
им се поемат от държавата, към която тези
лица принадлежат.
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5. Неу т ра лни те и ли д ру г и те държави,
които не са страни в конфликта, прилагат
еднакво по отношение на всички участващи
в конфликта страни евентуалните условия и
ограничения, свързани с преминаването на
санитарни летателни апарати през въздушното
им пространство или с кацането на санитарни
летателни апарати на тяхна територия.
Р А З Д Е Л

I I I

БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ И МЪРТВИ ЛИЦА
Член 32 – Основен принцип
При прилагането на този раздел действията
на Високодоговарящите страни, на участващите в конфликта страни и на международните хуманитарни организации, посочени в
Конвенциите и в този Протокол, се ръководят
преди всичко от правото на семействата да
узнаят участта на своите близки.
Член 33 – Безследно изчезнали лица
1. Вед на га след к ат о обс т оя т елс т вата
позволят и най-късно след приключване на
активните военни действия всяка участваща
в конфликта страна предприема издирване
на лицата, за които неприятелска страна е
съобщила, че са безследно изчезнали. Тази
неприятелска страна предоставя цялата налична информация за тези лица, за да бъде
улеснено издирването.
2. За да улесни събирането на информация
съгласно предходния параграф по отношение
на лицата, които не биха се ползвали от поблагоприятно отношение съгласно Конвенциите и този Протокол, всяка участваща в
конфликта страна:
а) регистрира информацията, уточнена в
член 138 от Четвъртата конвенция по отношение на такива лица, които са били задържани,
затворени или по друг начин държани в плен
за повече от две седмици в резултат на военни
действия или на окупация или са починали в
периода, когато са били задържани;
b) във възможно най-голяма степен съдейства и ако е необходимо, предприема издирване
и регистрира информацията за тези лица, ако
те са починали при други обстоятелства в
резултат на военни действия или на окупация.
3. Информацията относно лицата, за които
е било съобщено, че са безследно изчезнали
съгласно параграф 1, както и исканията за
такава информация, се предоставят директно
или посредством държавата-покровителка
или Централната агенция за издирвания към
Международния комитет на Червения кръст
или националните дружества на Червения
кръст (Червения полумесец, Червения лъв и
слънце). В случаите, когато информацията
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не е била предоставена посредством Международния комитет на Червения кръст и
неговата Централна агенция за издирвания,
всяка участваща в конфликта страна гарантира, че тази информация също е подадена и
на Централната агенция за издирвания.
4. Участващите в конфликта страни полагат усилия за постигане на договорености
относно създаването на екипи за издирване,
идентифициране и прибиране на мъртвите от
районите на бойни действия, включително и
договорености, ако е необходимо, тези екипи
да бъдат придружавани от персонал на неприятелската страна, когато изпълняват задачите
си в райони, контролирани от неприятелската
страна. Персоналът на тези екипи се зачита
и закриля изключително при изпълнението
на тези задължения.
Член 34 – Тленни останки
1. Тленните останки на лицата, които са
починали по причини, свързани с окупация
или задържане вследствие на окупация или
военни действия, както и тези на лицата,
които не са граждани на страната, в която
са починали в резултат на военни действия,
се зачитат, както и гробовете на всички такива лица се зачитат, поддържат и маркират,
както е предвидено в член 130 от Четвъртата
конвенция, ако техните тленни останки или
гробове не се ползват от по-благоприятно
отношение съгласно Конвенциите и този
Протокол.
2. Веднага след като обстоятелствата и
отношенията между неприятелските страни
позволят това, Високодоговарящите страни,
на чиято територия се намират гробове или
евентуални други места с тленни останки на
лица, починали в резултат на военни действия
или по време на окупация или задържане,
сключват споразумения с цел:
а) улесняване достъпа на близки на починалите и на представители на официалните
служби за регистрация на гробовете до гробовете, както и регулиране на практическите договорености по осигуряването на този
достъп;
b) осигуряване постоянното опазване и
поддържане на такива гробове;
c) улесняване връщането на тленните останки на починалите и на личните им вещи в
страната по произход при наличие на искане
или ако тази страна не възразява, по молба
на близките на починалите.
3. При липса на споразуменията, предвидени
в параграф 2, букви „b“ или „c“, и ако страната
по произход на тези починали лица не желае
да уреди за своя сметка поддържането на
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такива гробове, Високодоговарящата страна,
на чиято територия се намират гробовете,
може да предложи съдействие за връщането
на тленните останки на починалите в страната
по произход. Ако не бъде прието такова предложение, Високодоговарящата страна може
след изтичането на пет години от датата на
предложението и след надлежно уведомяване
на страната по произход да приеме мерките,
определени в собственото є законодателство
по отношение на гробищата и гробовете.
4. На Високодоговарящата страна, на чиято
територия се намират гробовете, посочени в
този член, се разрешава да ексхумира тленни
останки само:
а) в съответствие с параграф 2, буква „с“
и параграф 3, или
b) когато ексхумацията се налага от обществена необходимост, включително при
наличието на необходимост от медицински
характер или в интерес на провеждането на
разследване, като при такива случаи Високодоговарящата страна зачита по всяко време
тленните останки и уведомява страната по
произход за намерението си да ексхумира
тленните останки, като същевременно посочи и подробности за предвиденото място на
препогребване.
Ч АСТ III
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ВОДЕНЕ НА
ВОЙНА
СТАТУТ НА КОМБАТАНТИТЕ (БОЙЦИТЕ)
И НА ВОЕННОПЛЕННИЦИТЕ
Р А З Д Е Л

I

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЙНА
Член 35 – Основни правила
1. При всеки въоръжен конфликт правото
на участващите в конфликта страни да избират методи или средства за водене на война
не е неограничено.
2. Забранено е да се използват оръжия,
снаряди, вещества и методи за водене на
война, които биха могли да причинят тежки
поражения или ненужни страдания.
3. Забранено е да се използват методи
или средства за водене на война, които са
предназначени да причинят или биха могли
да причинят обширни, трайни и тежки щети
на природната среда.
Член 36 – Нови оръжия
При проучването, разработването, усвояването или въвеждането на нови оръжия,
средства или методи за водене на война
Високодоговарящата страна е задължена да
определи дали тяхната употреба, при някои
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или при всички обстоятелства, би попаднала
под забраните на този Протокол или на някоя друга норма на международното право,
приложима по отношение на Високодоговарящата страна.
Член 37 – Забрана за вероломни действия
1. Забранено е да се убива, ранява или
пленява противник чрез използването на
вероломство. За вероломни се считат действията, насочени към спечелване на доверието
на противник, за да бъде подведен той да
повярва, че има право да получи закрила или
е задължен да предостави закрила съгласно
нормите на международното право, приложими при въоръжен конфликт, с намерението
това доверие да бъде предадено. Примери за
вероломни действия са:
а) симулиране на намерение за преговори
под флаг на примирие или симулиране на
предаване;
b) симулиране на неспособност поради
нараняване или заболяване;
c) симулиране на притежаването на статут
на цивилно лице или на некомбатант, и
d) симулиране притежаването на защитен
статут чрез използване на знаци, емблеми или
униформи на Организацията на обединените
нации или на неутрални или други държави,
които не са страни в конфликта.
2. Военните хитрости не са забранени.
Такива хитрости са действията, които са
предназначени да заблудят противника или да
го подтикнат да действа неразумно, но които
не нарушават приложимите при въоръжен
конфликт норми на международното право и
които не са вероломни, тъй като не целят да
се измами доверието на противника по отношение на предоставяната закрила съгласно
тези норми. Примери за военни хитрости са:
използването на камуфлаж, клопки, мними
операции и дезинформация.
Член 38 – Признати емблеми
1. Забранено е неправилното използване
на отличителната емблема червен кръст,
червен полумесец или червен лъв и слънце
или на други емблеми, знаци или сигнали,
предвидени в Конвенциите или в този Протокол. Забранено е също така умишлено да
се злоупотребява при въоръжен конфликт
с други меж дународно признати защитни
емблеми, знаци или сигнали, включително
флага на примирието и защитната емблема
на културните ценности.
2. Забранено е да се използва отличителната
емблема на Организацията на обединените
нации освен в случаите, когато тази употреба
е била разрешена от Организацията.
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Член 39 – Национални емблеми
1. Забранено е да се използват по време
на въоръжен конфликт флагове или военни
емблеми, отличителни знаци или униформи
на неутрални или други държави, които не
са страни в конфликта.
2. Забранено е да се използват флагове
или военни емблеми, отличителни знаци или
униформи на неприятелски страни при провеждане на нападения или с цел прикриване,
улесняване, предпазване или възпрепятстване
на военни операции.
3. Нищо в този член или в член 37, параграф 1, буква „d“ не засяга съществуващите
общопризнати норми на меж дународното
право, приложими по отношение на шпионажа
или използването на флагове при воденето на
въоръжен конфликт по море.
Член 40 – Пощада
Забранено е да се дава заповед да няма
оцелели, да се заплашва противника с това или
да се водят военни действия на такава основа.
Член 41 – Гаранция за излязъл от строя
противник
1. Лице, което е признато или което при
съответните обстоятелства следва да бъде
признато за излязло от строя, не може да
става обект на нападение.
2. Лице се счита за излязло от строя, ако:
а) се намира във властта на неприятелска
страна;
b) ясно изразява намерение да се предаде, или
c) е в безсъзнание или е загубило своята
боеспособност вследствие на раняване или
заболяване и поради това не е в състояние
да се защитава,
при условие че при всеки от тези случаи
то се въздържа от каквито и да било актове
на враждебност и не прави опит за бягство.
3. Когато лица, които имат правото на
закрила като военнопленници, са попаднали
във властта на неприятелска страна при необичайни бойни условия, които възпрепятстват
тяхното евакуиране, както е предвидено в
част ІІІ, раздел І на Третата конвенция, те се
освобождават и се вземат всички възможни
предпазни мерки за гарантиране на безопасността им.
Член 42 – Лица на борда на летателни
апарати
1. Нито едно лице, което напуска с парашут
бедстващ летателен апарат, не може да става
обект на нападение по време на спускането си.
2. При приземяване на територия, намираща се под контрола на неприятелска страна, на
лице, което е напуснало с парашут бедстващ
летателен апарат, се дава възможност да се
предаде, преди да стане обект на нападение,
освен когато е очевидно, че извършва акт на
враждебност.
3. Въздушнодесантните войски не се ползват
от закрилата на този член.
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СТАТУТ НА КОМБАТАНТИТЕ (БОЙЦИТЕ) И
НА ВОЕННОПЛЕННИЦИТЕ
Член 43 – Въоръжени сили
1. Въоръжени те си ли на у част ваща в
конфликта страна се състоят от всички организирани въоръжени сили, групи и формирования, поставени под командването на
лица, носещи отговорност пред тази страна
за поведението на своите подчинени, дори
ако тази страна е представлявана от някое
правителство или орган, които не са признати
от неприятелската страна. Такива въоръжени
сили са подчинени на вътрешна система за
дисциплина, налагаща, inter alia, спазване на
нормите на международното право, приложими при въоръжен конфликт.
2. Лицата от състава на въоръжените сили
на всяка участваща в конфликта страна (с
изключение на санитарния и богослужебния
персонал, посочен в член 33 от Третата конвенция) са комбатанти (бойци), т.е. имат право
да участват пряко във военните действия.
3. Ако някоя участваща в конфликта страна
включи във въоръжените си сили военизирана
или въоръжена организация за поддържане на
правовия ред, тя е задължена да уведоми за
това другите участващи в конфликта страни.
Член 44 – Комбатанти (бойци) и военнопленници
1. Всеки комбатант (боец) по смисъла на
член 43, който попадне във властта на неприятелската страна, става военнопленник.
2. Въпреки че всички комбатанти (бойци)
са задължени да спазват нормите на международното право, приложими при въоръжен конфликт, нарушенията на тези норми
не лишават комбатанта (боеца) от правото
му да бъде считан за комбатант (боец) или
ако попадне във властта на неприятелската
страна, от правото му да бъде считан за военнопленник, освен в случаите, предвидени
в параграфи 3 и 4.
3. С оглед повишаване защитата на цивилното население срещу последиците от
военните действия комбатантите (бойците)
са задължени да се отличават от цивилното
население, докато участват в нападение или във
военна операция, представляваща подготовка
за нападение. Като се има предвид, обаче,
че при въоръжените конфликти съществуват
ситуации, при които поради естеството на
военните действия някой въоръжен комбатант
(боец) не може да се отличава от цивилното
население, той запазва статута си на комбатант (боец), ако при такива ситуации носи
открито оръжието си:
а) по време на всяко военно стълкновение, и
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b) докато е видим за противника при
участието си във военно разгръщане, предшестващо началото на нападение, в което той
трябва да участва.
Действията, които отговарят на изискванията по този параграф, не могат да бъдат
считани за вероломни по смисъла на параграф 1, буква „с“ от член 37.
4. Попадналият във властта на неприятелската страна комбатант (боец), който не отговаря на изискванията, изложени във второто
изречение на параграф 3, се лишава от правото
на военнопленнически статут, но независимо
от това се ползва от закрила, равностойна във
всяко отношение на закрилата, предоставяна на
военнопленниците въз основа на разпоредбите
на Третата конвенция и на този Протокол. Това
включва и правото на закрила, равностойна на
закрилата, предоставяна на военнопленниците в съответствие с разпоредбите на Третата
конвенция, в случаите, когато такова лице е
изправено пред съд и подлежи на наказание
за извършени от него престъпления.
5. Попадналият във властта на неприятелската страна комбатант (боец), който не
участва в нападение или във военна операция,
представляваща подготовка за нападение, не
губи поради предишните си действия правото
да се ползва от статута на комбатант (боец)
и на военнопленник.
6. Разпоредбите на този член не накърняват правото на никого да бъде считан за
военнопленник съгласно член 4 от Третата
конвенция.
7. Разпоредбите на този член нямат за
цел да променят общоприетата практика на
държавите по отношение на носенето на униформа от комбатантите (бойците), включени в
състава на редовните униформени въоръжени
подразделения на която и да е участваща в
конфликта страна.
8. В допълнение към категориите лица,
посочени в член 13 от Първата и Втората
конвенция, всички лица от състава на въоръжените сили на която и да е участваща
в конфликта страна, според определението в
член 43 от този Протокол, имат правото на
закрила въз основа на тези конвенции, ако са
ранени, болни или, в съответствие с Втората
конвенция, претърпели корабокрушение в
морски или други води.
Член 45 – Закрила на лица, участвали във
военните действия
1. Лице, което участва във военните действия и попадне във властта на неприятелската
страна, се счита за военнопленник и следователно се ползва от закрилата на Третата
конвенция, ако предяви искане за статут на
военнопленник или ако се окаже, че има
правото на такъв статут, или ако страната,
към която то принадлежи, поиска да му бъде
признат такъв статут чрез нотификация до
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задържащата държава или до държавата-покровителка. Ако възникне съмнение дали някое
такова лице има право на военнопленнически
статут, то продължава да се ползва от този
статут и следователно е под закрилата на
Третата конвенция и този Протокол дотогава,
докато неговият статут не бъде определен от
компетентен съд.
2. Ако някое лице, попаднало във властта
на неприятелска държава, не е задържано като
военнопленник и предстои да бъде съдено от
тази държава за правонарушение, свързано
с военните действия, то може да отстоява
правото си на статут на военнопленник пред
съда и да поиска по този въпрос да бъде взето
съдебно решение. Винаги, когато прилаганата
процедура позволява това, въпросното решение следва да бъде обявено преди съдебния
процес за правонарушението. Представителите
на държавата-покровителка имат право да
присъстват на съдебното заседание, на което
се взема решение по този въпрос, освен когато
по изключение заседанието се провежда при
закрити врата в интерес на държавната сигурност. В такива случаи задържащата държава
е задължена да уведоми за това държаватапокровителка.
3. Всяко участвало във военните действия
лице, което няма право на статут на военнопленник и не се ползва от по-благоприятно третиране в съответствие с Четвъртата
конвенция, има по всяко време правото на
закрила съгласно член 75 от този Протокол.
На окупирана територия всяко такова лице,
освен когато е задържано като шпионин, се
ползва също така, независимо от член 5 от
Четвъртата конвенция, от предвидените в
същата Конвенция права за връзка с външния свят.
Член 46 – Шпиони
1. Независимо от която и да е друга разпоредба на Конвенциите или на този протокол
лице от състава на въоръжените сили на
някоя участваща в конфликта страна, което
е попаднало във властта на неприятелската
страна, докато извършва шпионаж, няма
правото на статут на военнопленник и може
да бъде третирано като шпионин.
2. За лице от състава на въоръжените
сили на някоя участваща в конфликта страна,
което в полза на тази страна събира или се
опитва да събира информация на територия,
намираща се под контрола на неприятелската страна, не може да се счита, че извършва
шпионаж, ако по време на тези свои действия
носи униформа на въоръжените сили, към
които принадлежи.
3. За лице от състава на въоръжените сили
на някоя участваща в конфликта страна, което
живее на територия, окупирана от неприятелската страна, и което на тази територия
събира или се опитва да събира информация
с военна стойност в полза на страната, към
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която то принадлежи, не може да се счита, че
извършва шпионаж, освен когато осъществява
такива действия под фалшив претекст или
с умишлена прикритост. Освен това никое
такова лице не загубва правото си на статут
на военнопленник и не може да бъде третирано като шпионин, освен ако е заловено при
извършването на шпионаж.
4. Лице от състава на въоръжените сили
на някоя у частваща в конфликта страна,
което не живее на територия, окупирана от
неприятелската страна, и което извършва
шпионаж на такава територия, не загубва
правото си на статут на военнопленник и не
може да бъде третирано като шпионин, освен
ако бъде заловено, преди да е успяло да се
присъедини отново към въоръжените сили,
към които принадлежи.
Член 47 – Наемници
1. Наемникът няма право на статут на
комбатант (боец) или на военнопленник.
2. Наемник е всяко лице, което:
а) e специално вербувано в родината си
или в чужбина, за да се сражава при въоръжен конфликт;
b) действително участва пряко във военните действия;
c) взема участие във военните действия,
мотивирано предимно от желание за лична
облага и след като в действителност му е било
обещано от или от името на някоя участваща
в конфликта страна да получи материално
възнаграждение, значително надвишаващо
възнаграждението, обещавано или изплащано на комбатанти (бойци) с подобен ранг и
функции в състава на въоръжените сили на
тази страна;
d) не е гражданин на която и да било
участваща в конфликта страна и не живее
на територия, контролирана от участваща в
конфликта страна;
e) не е от състава на въоръжените сили
на която и да било участваща в конфликта
страна, и
f) не е изпратено от някоя държава, която
не участва в конфликта, за изпълнение на
служебни задължения в качеството на лице
от състава на нейните въоръжени сили.
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задължени по всяко време да правят разграничение между цивилното население и комбатантите (бойците) и между гражданските
и военните обекти и съответно да насочват
операциите си само срещу обекти, представляващи военни цели.
Член 49 – Определение за нападение и обхват
на разпоредбите
1. Под „нападения“ се разбират актове на
насилие срещу противника както при нападателни, така и при отбранителни действия.
2. Разпоредбите на този Протокол във връзка
с нападенията се отнасят до всички нападения,
независимо на каква територия се провеждат,
вк лючително националната територия на
участваща в конфликта страна, намираща се
под контрола на неприятелската страна.
3. Разпоредбите на този раздел се прилагат
по отношение на всякакви военни действия
по суша, въздух или море, които биха могли
да засегнат цивилното население и отделни
цивилни лица или граждански обекти на сухоземна територия. Те се отнасят също така
и до всички нападения от море или от въздух
срещу наземни обекти, без да засягат нормите
на международното право, приложими при
въоръжен конфликт в морски води или във
въздуха.
4. Разпоредбите на този раздел са допълнение към нормите относно хуманитарната
закрила, които се съдържат в Четвъртата
конвенция, по-специално в част ІІ от нея, и в
други международни споразумения, задължителни за Високодоговарящите страни, както и
към други норми на международното право,
отнасящи се до закрилата на цивилни лица
и обекти на сухоземна територия, в морски
води или във въздушно пространство срещу
последиците от военните действия.
ГЛАВА II. ЦИВИЛНИ ЛИЦА И ЦИВИЛНО
НАСЕЛЕНИЕ

ГЛАВА I. ОСНОВНО ПРАВИЛО И ОБЛАСТ
НА ПРИЛАГАНЕ

Член 50 – Определение за цивилни лица и
цивилно население
1. Цивилно лице е всяко лице, което не
принадлежи към някоя от категориите лица,
посочени в член 4 А, параграфи 1, 2, 3 и 6
от Третата конвенция и в член 43 от този
Протокол. В случай на съмнение дали дадено лице е цивилно, това лице се счита за
цивилно лице.
2. Цивилното население включва всички
лица, които са цивилни лица.
3. Присъствието сред цивилното население на отделни лица, които не попадат под
определението за цивилни лица, не лишава
населението от неговото гражданско естество.

Член 48 – Основно правило
С оглед осигуряването на зачитане и закрила на цивилното население и гражданските
обекти участващите в конфликта страни са

Член 51 – Закрила на цивилното население
1. Цивилното население и отделните цивилни лица се ползват от обща закрила срещу опасностите, произтичащи от военните
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операции. За да се осъществи тази закрила,
в допълнение към другите приложими норми
на международното право при всички обстоятелства, следва да бъдат спазвани посочените
по-долу правила.
2. Цивилното население като такова, както
и отделните цивилни лица, не могат да бъдат
обект на нападение. Актовете на насилие или
заплахите от насилие, чиято основна цел е
да разпространяват терор сред цивилното
население, са забранени.
3. Цивилните лица се ползват от закрилата,
предвидена в разпоредбите на този раздел, с
изключение на случаите и по времето, когато
те участват пряко във военните действия.
4. Неизбирателните нападения са забранени.
Неизбирателни нападения са:
а) нападенията, които не са насочени срещу
определена военна цел;
b) нападенията, при които се използват
методи или средства за водене на сражение,
които не могат да бъдат насочени срещу определена военна цел; или
c) нападенията, при които се използват
методи или средства за водене на сражение,
чийто ефект не може да бъде ограничен съобразно изискванията на този Протокол;
и следователно при всеки такъв случай
поради своето естество те биха поразили военни цели и цивилни лица или граждански
обекти без разграничение.
5. Към неизбирателните нападени я се
причисляват:
а) нападение чрез обстрелване с използване
на методи или средства, които третират като
единствена военна цел няколко явно отделни
и различими военни обекти, намиращи се в
град, село или друг район, където са съсредоточени цивилни лица или граждански обекти, и
b) нападение, за което може да се очаква, че
ще причини случайни жертви сред цивилното
население, наранявания на цивилни лица и/
или щети на граждански обекти, които биха
били прекомерни спрямо предви ж даната
конкретна и пряка военна изгода от това
нападение.
6. Нападенията срещу цивилното население или срещу отделни цивилни лица чрез
репресии са забранени.
7. Присъствието или придвижването на
цивилното население или на отделни цивилни лица не се използва за осигуряване на
неприкосновеност на определени пунктове
или райони срещу военни операции и по-специално за опити за предпазване с жив щит на
военни цели от нападения или за прикриване,
улесняване или възпрепятстване на военни
операции. Участващите в конфликта страни
не насочват придвижването на цивилното
население или на отделни цивилни лица, за
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да се опитват да предпазят с жив щит военни
обекти от нападения или за да прикриват
военни операции.
8. Никое нарушение на тези забрани не
освобождава участващите в конфликта страни
от техните правни задължения по отношение
на цивилното население и отделните цивилни
лица, включително задължението да вземат
п редох рани телни те мерк и, п редви дени в
член 57.
ГЛАВА III. ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ
Член 52 – Обща закрила на гражданските
обекти
1. Гражданските обекти не са обект на
нападение, нито на репресии. Граждански
обекти са всички обекти, които не представляват военни цели съгласно определението
им в параграф 2.
2. Нападенията се ограничават само до
военните цели. Военните цели се свеждат
само до онези обекти, които по своето естество, местонахождение, предназначение или
използване имат ефективен принос за военните действия и чието цялостно или частично
унищожаване, завземане или неутрализиране
при наличните обстоятелства дава определено
военно преимущество.
3. В случай на съмнение дали даден обект,
който обикновено е предназначен за граждански цели, например място за богослужение,
къща или друга жилищна постройка или
училище, се използва за осъществяването на
ефективен принос към военните действия, се
предполага, че този обект не се използва за
такива цели.
Член 53 – Закрила на културните обекти и
на местата за богослужение
Без да се накърняват разпоредбите на Хагската конвенция от 14 май 1954 г. за защита
на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, както и на други съответни
международноправни актове, се забранява:
а) да се извършват каквито и да било актове
на враждебност, насочени срещу исторически
паметници, произведения на изкуството или
места за богослужение, които са част от културното или духовното наследство на народите;
b) да се използват такива обекти в подкрепа
на военните усилия;
c) такива обекти да стават обект на репресии.
Член 54 – Закрила на обектите, необходими
за оцеляването на цивилното население
1. Забранено е подлагането на цивилни
лица на глад като метод за водене на война.
2. Забранено е да бъдат нападани, унищожавани, премествани или превръщани
в негодни за използване обектите, които са
крайно необходими за оцеляването на цивил-
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ното население, като например хранителни
продукти, селскостопански райони за тяхното
произвеждане, посеви, добитък, инсталации
за и запаси от питейна вода или напоителни
съоръжения, специално с цел да не могат да
бъдат използвани от цивилното население
или от неприятелската страна, независимо
от мотивите в това отношение: довеждане
до гладна смърт или изселване на цивилни
лица, или каквито и да било други мотиви.
3. Забраните в параграф 2 не се прилагат
по отношение на такива категории обекти,
ако те се използват от неприятелската страна:
а) за поддържане единствено на нейните
въоръжени сили; или
b) за пряко поддържане на военните акции,
при условие обаче, че в никакъв случай срещу
тези обекти не се предприемат действия, които
биха могли да подложат на глад цивилното
население или да причинят принудителното
му изселване чрез лишаването му от достатъчни количества храна или вода.
4. Такива обекти не могат да бъдат обект
на репресии.
5. Като се признават ж изненова ж ните
потребности на участващата в конфликта
страна, която отбранява своята национална
територия срещу нашествие, отклонения от
предвидените в параграф 2 забрани е допустимо да бъдат извършени от тази участваща
в конфликта страна в пределите на такава
територия, намираща се под неин контрол,
когато това се налага поради възникването
на повелителна военна необходимост.
Член 55 – Закрила на природната среда
1. В условията на война се полагат грижи за
закрила на природната среда срещу обширни,
трайни и тежки щети. Тази закрила включва
забрана върху използването на методи или
средства за водене на война, които са предназначени или биха могли да причинят такива
щети на природната среда и по този начин
да навредят на здравето или оцеляването на
населението.
2. Нападенията чрез репресии по отношение
на природната среда са забранени.
Член 56 – Закрила на съоръженията и инсталациите, съдържащи опасни сили
1. Съоръженията или инсталациите, съдържащи опасни сили, а именно язовири,
бентове и ядрени електроцентрали, не могат
да бъдат обект на нападение, дори когато
представляват военни цели, ако нападението
би могло да предизвика освобождаване на
опасни сили и произтичащи от това тежки
загуби сред цивилното население. Други военни цели, намиращи се в рамките на тези
съоръжения или инсталации или в близост
до тях, не могат да бъдат обект на нападение,
ако то би могло да предизвика освобожда-
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ване на опасни сили от съоръженията или
инсталациите и произтичащи от това тежки
загуби сред цивилното население.
2. Специалната закрила срещу нападения,
предвидена в параграф 1, се преустановява:
а) по отношение на язовири или бентове
само ако те се използват за различни от обичайните им функции и за трайна, значителна
и пряка поддръжка на военни операции и
ако нападението е единственият практически възможен начин да бъде прекратена тази
поддръжка;
b) по отношение на ядрени електроцентрали, само ако те осигуряват електроенергия
за трайна, значителна и пряка поддръжка на
военни операции и ако нападението е единственият практически възможен начин да
бъде прекратена тази поддръжка;
c) по отношение на други военни цели,
намиращи се в рамките на тези съоръжения
или инсталации или в близост до тях, само
ако те се използват за трайна, значителна и
пряка поддръжка на военни операции и ако
нападението е единственият практически
възможен начин да бъде прекратена тази
поддръжка.
3. Във всички случаи цивилното население
и отделните цивилни лица продължават да се
ползват от закрилата, която им е предоставена от международното право, включително
закрилата, осъществявана чрез предохранителните мерки, предвидени в член 57. Ако
специалната закрила бъде преустановена и
някои от посочените в параграф 1 съоръжения, инсталации или военни цели бъдат
нападнати, се вземат всички практически
възможни предохранителни мерки, за да се
избегне освобождаването на опасните сили.
4. Забранено е съоръженията, инсталациите
или военните цели, посочени в параграф 1,
да стават обект на репресии.
5. Участващите в конфликта страни полагат
усилия да избегнат разполагане на военни
обекти в близост до съоръженията или инсталациите, посочени в параграф 1. Независимо
от това съоръженията, изградени единствено
с цел защита на закриляните съоръжения или
инсталации, са допустими и не могат да стават обект на нападение, ако не се използват
във военните действия освен за отбранителни
акции, необходими за отразяване на евентуални атаки срещу закриляните съоръжения
или инсталации, и ако тяхното въоръжение
се свежда до оръжия, предназначени само
да отблъскват актове на враждебност срещу
закриляните съоръжения или инсталации.
6. Високодоговарящите страни и участващите в конфликта страни се приканват
настоятелно да сключват помежду си и други
споразумения, за да бъде осигурена допълнителна закрила на обектите, съдържащи
опасни сили.

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

7. За да се улесни идентификацията на
обектите, ползващи се от закрилата на разпоредбите на този член, участващите в конфликта
страни могат да ги маркират със специален
знак, който се състои от три ярко оранжеви
кръга, разположени на една ос, както е посочено в член 16 от приложение І към този
Протокол. Липсата на такова обозначение
по никакъв начин не освобождава която и
да е от участващите в конфликта страни от
задълженията є, предвидени в този член.
ГЛАВА ІV. ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ
Член 57 – Предохранителни мерки при
нападение
1. При провеждането на военните операции
трябва да бъдат полагани постоянни грижи за
опазване на цивилното население, отделните
цивилни лица и гражданските обекти.
2. По отношение на нападенията се вземат
следните предохранителни мерки:
а) лицата, които планират или разпореждат
провеждането на нападение, са задължени:
i) да предприемат вси чко, което е
практическ и възмож но, за да се
уверят, че целите, които трябва да
бъдат нападнати, не са нито цивилни
лица, нито граждански обекти и не
се ползват от специална закрила,
а са военни цели по смисъла на
параграф 2 от член 52 и че според
разпоредбите на този Протокол не
е забранено да бъдат нападнати;
ii) да вземат всички практически възможни предохранителни мерки при
избора на средства и методи за нападение, за да бъдат предотвратени или
поне сведени до минимум случайните
жертви сред цивилното население,
нараняванията на цивилни лица и
щетите на граждански обекти;
iii) да се въ зд ърж ат о т решен и я за
предприемането на каквото и да е
нападение, за което може да се очаква, че ще причини такива случайни
жертви сред цивилното население,
наранявания на цивилни лица и/
или щети на граждански обекти,
които биха били прекомерни спрямо
предвижданата конкретна и пряка
военна изгода от това нападение;
b) нападението се отменя или преустановява, ако стане ясно, че избраната цел не е военен
обект или подлежи на специална закрила или
че нападението би могло да причини такива
случайни жертви сред цивилното население,
наранявания на цивилни лица и/или щети
на граждански обекти, които биха били прекомерни спрямо предвижданата конкретна и
пряка военна изгода от това нападение;
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c) що се отнася до нападенията, които биха
могли да засегнат цивилното население, се
отправят ефективни предварителни предупреждения, освен когато обстоятелствата не
позволяват това.
3. Когато е възможно да се направи избор
между няколко военни цели с очаквана равностойна военна изгода, се избира онази цел,
чието атакуване би представлявало най-малка
опасност за цивилните лица и гражданските
обекти.
4. При провеждането на морски или въздушни военни операции всяка участваща в
конфликта страна в съответствие със своите права и задължения съгласно нормите
на международното право, приложими при
въоръжен конфликт, взема всички разумни
предохранителни мерки за предотвратяването
на цивилни жертви и щети на граждански
обекти.
5. Никоя от разпоредбите на този член не
може да бъде тълкувана като разрешаваща
каквито и да било нападения срещу цивилно
население, цивилни лица или граждански
обекти.
Член 58 – Предохранителни мерки срещу
последиците от нападения
Участващите в конфликта страни са задължени във възможно най-голяма степен:
а) да полагат усилия за преместване на
намиращите се под техен контрол цивилно
население, цивилни лица и граждански обекти
извън околностите на обектите, представляващи военни цели, без да се накърняват разпоредбите на член 49 от Четвъртата конвенция;
b) да избягват разполагането на военни
обекти в пределите на гъсто населени райони
или в близост до тях;
c) да вземат всички други необходими
предохранителни мерки, за да защитят цивилното население, отделните цивилни лица
и гражданските обекти, намиращи се под
техен контрол, от опасностите, произтичащи
от военните операции.
ГЛАВА V. МЕСТНОСТИ И ЗОНИ ПОД
СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА
Член 59 – Неотбранявани местности
1. На участващите в конфликта страни е
забранено да нападат неотбранявани местнос
ти с каквито и да било средства.
2. Съответните власти на която и да е участваща в конфликта страна могат да обявят за
неотбранявана местност всяко населено място,
намиращо се в близост до или в пределите
на зона на съприкосновение на въоръжените
сили, което е открито за окупация от страна
на противника. Една такава местност следва
да отговаря на следните условия:
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а) всички комбатанти (бойци), подвижни
оръжия и мобилно военно оборудване трябва
да са евакуирани;
b) стационарните военни инсталации или
съоръжения не трябва да се използват за никакви враждебни цели;
c) никакви актове на враждебност не трябва да бъдат извършвани от властите или от
населението, и
d) не трябва да бъдат предприемани никакви
действия в поддръжка на военни операции.
3. Присъствието в тази местност на лица,
ползващи се от специална закрила съгласно
Конвенциите и този Протокол, както и на
полицейски формирования, оставени там
с единствената цел да поддържат реда и
законността, не противоречи на условията,
изложени в параграф 2.
4. В с ъ о т ве т с т вие с пара г раф 2 к ъм
неприятелската страна се отправя дек ларация, определяща и описваща възможно
най-точно границите на неотбраняваната
местност. Участващата в конфликта страна,
към която е отправена декларацията, е задължена да потвърди получаването є и да
третира съответния район като неотбранявана
местност, освен когато условията, изложени
в параграф 2, не са изпълнени в действителност, за което тя незабавно информира
ст раната, направила дек лараци ята. Дори
ако изложените в параграф 2 условия не са
изпълнени, местността продължава да се
ползва от закрилата, предвидена в другите
разпоредби на този Протокол и в другите
правила на международното право, приложими при въоръжен конфликт.
5. Участващите в конфликта страни могат да се споразумеят относно създаването
на неотбранявани местности, дори ако тези
местности не отговарят на условията, изложени в параграф 2. Споразумението определя
и описва възможно най-точно границите на
неотбраняваната местност и ако е необходимо,
може да посочи методите за контрол.
6. Страната, контролираща местността,
която е предмет на такова споразумение, е
задължена да я маркира, доколкото е възможно, чрез знаци, за които евентуално е
постигнато споразумение с другата страна и
които се поставят там, където са ясно забележими, особено по периметъра, по границите
на местността и по главните пътища.
7. Местността загубва статута си на неотбранявана местност, когато престане да отговаря
на условията, изложени в параграф 2 или в
споразумението, предвидено в параграф 5. В
такъв случай местността продължава да се
ползва от закрилата, предвидена в другите
разпоредби на този Протокол и в другите правила на международното право, приложими
при въоръжен конфликт.
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Член 60 – Демилитаризирани зони
1. На участващите в конфликта страни е
забранено да разпростират военните си операции в райони, на които чрез споразумение те
са предоставили статут на демилитаризирани
зони, ако такова разпростиране противоречи
на условията на споразумението.
2. Споразумението следва да е изрично, то
може да бъде сключено устно или в писмена
форма, пряко или чрез държавата-покровителка, или чрез някоя безпристрастна хуманитарна организация и може да се състои от
взаимни и съгласувани декларации. Споразумението може да бъде сключено в мирно
време, както и след започване на военните
действия, и трябва да определя и описва възможно най-точно границите на демилитаризираната зона и ако е необходимо, да посочва
методите за контрол.
3. Предмет на такова споразумение обикновено е район, който отговаря на следните
условия:
а) всички комбатанти (бойци), подвижни
оръжия и мобилно военно оборудване трябва
да са евакуирани;
b) стационарните военни инсталации или
съоръжения не трябва да се използват за никакви враждебни цели;
c) никакви актове на враждебност не трябва да бъдат извършвани от властите или от
населението, и
d) всякаква дейност, свързана с военните
усилия, трябва да бъде прекратена.
Участващите в конфликта страни се споразумяват относно тълкуването на условието,
изложено в буква „d“, и относно лицата, които
трябва да бъдат допускани в демилитаризираната зона извън онези, посочени в параграф 4.
4. Присъствието в тази зона на лица,
ползващи се от специална закрила съгласно
Конвенциите и този Протокол, както и на
полицейски формирования, оставени там
с единствената цел да поддържат реда и
законността, не противоречи на условията,
изложени в параграф 3.
5. Страната, контролираща такава зона,
е задължена да я маркира, доколкото е възможно, чрез знаци, за които евентуално е
постигнато споразумение с другата страна и
които се поставят там, където са ясно забележими, особено по периметъра, по границите
на зоната и по главните пътища.
6. Ако бойните действия доближават демилитаризираната зона и ако между участващите
в конфликта страни е постигната такава договореност, никоя от тях не може да използва
зоната за цели, свързани с провеждането на
военни операции, или едностранно да отменя
нейния статут.
7. Ако една от участващите в конфликта
страни извърши съществено нарушение на
разпоредбите на параграф 3 или параграф 6,
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другата страна се освобождава от задълженията си, предвидени в споразумението, което
предоставя на района статут на демилитаризирана зона. В такъв случай зоната загубва
статута си, но продължава да се ползва от
закрилата, предвидена в другите разпоредби
на този Протокол и в другите правила на
международното право, приложими при въоръжен конфликт.
ГЛАВА VI. ГРАЖДАНСК А ЗАЩИТА
Член 61 – Определения и обхват
За целите на този Протокол:
a) под израза „гражданска защита“ се разбира изпълнението на някои или на всички
посочени по-долу хуманитарни задачи, целящи
защита на цивилното население срещу опасностите от военни действия или от бедствия
и оказване на съдействие за отстраняването
на непосредствените последици от тях, както
и създаване на необходимите условия за оцеляването на това население; тези задачи са:
i) предупреждаване;
ii) евакуация;
iii) осигуряване на убежища и тяхното
съоръжаване;
iv) прилагане на мерки за затъмнение
при опасност от въздушни нападения;
v) спасителни работи;
vi) медицинско обслужване, включително оказване на първа помощ, както
и съдействие от религиозен характер;
vii) борба с пожари;
viii) откриване и обозначаване на опасни
райони;
ix) обеззаразяване и сходни защитни
мерки;
x) срочно осигуряване на подслон и
продоволствие;
xi) оказване на неотложна помощ при
възстановяването и поддържането
на реда в райони на бедствие;
xii) аварийно възстановяване на крайно
необходими комунални услуги;
xiii) срочно погребване на починалите;
xiv) оказване на помощ при опазването
на обекти от важно значение за
оцеляването на населението;
xv) допълнителни дейности, необходими за извършването на някои от
задачите, посочени по-горе, които
не включват само планирането и
организацията;
b) изразът „служби на гражданската защита“
означава онези звена и други формирования,
които са организирани или упълномощени от
компетентните власти на всяка участваща в
конфликта страна за изпълнение на която и
да е от задачите, предвидени в параграф 1, и
които са предназначени и се използват изключително за осъществяването на такива задачи;
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c) под термина „персонал“ на службите на
гражданската защита се разбира лицата, които
са определени от всяка участваща в конфлик
та страна изключително за изпълнение на
задачите, посочени в параграф 1, включително
персонала, назначен от компетентните власти
на страната изключително с цел управлението
на тези служби;
d) под термина „материална част (matériel)“
на службите на гражданската защита се разбира оборудването, припасите и транспортните средства, които се използват от тези
служби за изпълнение на задачите, посочени
в параграф 1.
Член 62 – Обща закрила
1. Цивилните служби на граж данската
защита и техният персонал се зачитат и закрилят с уговорката за съблюдаване на разпоредбите на този Протокол и по-специално
в съответствие с разпоредбите на този раздел.
Те имат правото да изпълняват своите задачи
по гражданската защита освен в случаите на
повелителна военна необходимост.
2. Разпоредбите на параграф 1 се прилагат
и по отношение на онези цивилни лица, които,
въпреки че не влизат в състава на цивилните
служби на гражданската защита, в отговор
на призиви и под контрола на компетентните
власти изпълняват задачи по гражданската
защита.
3. Сградите и материалната част, които
се използват за целите на гражданската защита, както и убежищата, осигурявани за
цивилното население, са под закрилата на
разпоредбите на член 52. Обектите, които се
използват за целите на гражданската защита,
не могат да бъдат унищожени или отклонени от прякото им предназначение освен от
собствената им страна.
Член 63 – Гражданска защита в пределите
на окупирани територии
1. В окупирани територии цивилните служби на гражданската защита получават от властите необходимото съдействие за улесняване
изпълнението на техните задачи. При никакви
обстоятелства техният персонал не трябва да
бъде заставян да извършва дейности, които
биха попречили на правилното изпълнение
на тези задачи. Държавата-окупатор не може
да променя структурата или състава на тези
служби по какъвто и да е начин, който би
застрашил ефикасното изпълнение на техните
задачи. От такива служби е недопустимо да се
изисква да дават предимство на гражданите
или на интересите на тази държава.
2. Държавата-окупатор не може да заставя,
принуждава или подтиква цивилните служби
на гражданската защита да изпълняват своите
задачи по какъвто и да е начин, който накърнява интересите на цивилното население.
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3. Държавата-окупатор може поради съображения за сигурност да разоръжи персонала
на гражданската защита.
4. Държавата-окупатор не може да отклонява от прякото им предназначение или да
реквизира сгради или материална част, които
принадлежат на службите на гражданската
защита или се използват от тях, ако такова
отклоняване или реквизиране би нанесло
вреда на цивилното население.
5. В случай че общото правило, изложено
в параграф 4, продължи да бъде спазвано,
държавата-окупатор може да реквизира или
да отклони такива ресурси при следните специфични условия:
а) ако сградите или материалната част са
необходими за други нужди на цивилното
население; и
b) ако реквизицията или отклоняването
продължи само докато съществува такава
необходимост.
6. Държавата-окупатор не може да отклонява от предназначението им или да реквизира
убежища, които са предвидени за употреба
от цивилното население или необходими за
това население.
Член 64 – Цивилни служби на гражданската
защита на неутрални или други държави,
които не са страни в конфликта, и международни координиращи организации
1. Разпоредбите на членове 62, 63, 65 и 66
се прилагат и по отношение на персонала и
материалната част на цивилните служби на
гражданската защита на неутрални или други
страни, които не са страни в конфликта, изпълняващи задачи по гражданската защита,
предвидени в член 61, на територията на някоя
участваща в конфликта страна със съгласието
и под контрола на тази страна. Съответната
неприятелска страна се уведомява за оказването на такава помощ във възможно найкратък срок. При никакви обстоятелства тази
помощ не може да бъде считана за намеса
в конфликта. Тази дейност обаче трябва да
бъде осъществявана при надлежно зачитане
интересите на сигурността на съответните
участващи в конфликта страни.
2. Участващите в конфликта страни, получаващи помощта, до която се отнася параграф 1, и Високодоговарящите страни, които
я предоставят, са задължени да улесняват
меж д у народ ната коорд и на ц и я на та к и ва
действия на гражданската защита, когато това
е необходимо. В такива случаи разпоредбите
на тази глава се отнасят и до съответните
международни организации.
3. На окупирана територия държаватаокупатор може да не допусне или да ограничи такава дейност на цивилните служби на
гражданската защита на неутрални или други
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държави, неучастващи в конфликта, и на
международните координиращи организации
само в случай, че тя е в състояние да обезпечи
адекватното изпълнение на задачите по гражданската защита със свои собствени ресурси
или с ресурси на окупираната територия.
Член 65 – Преустановяване на закрилата
1. Закрилата, на която имат право цивилните служби на гражданската защита и техният
персонал, сгради, убежища и материална част,
не може да бъде прекратена освен ако те извършват или се използват за извършването,
извън преките им задачи, на действия във
вреда на противника. Закрилата обаче може
да бъде прекратена само след отправянето на
своевременно предупреждение, определящо
при всички подходящи случаи разумни срокове, и след като това предупреждение не е
дало резултат.
2. За действия във вреда на противника не
могат да бъдат считани:
а) изпълнението на задачи по гражданската
защита под ръководството или контрола на
военните власти;
b) обстоятелството, че цивилният персонал на гражданската защита осъществява
сътрудничество с лица от състава на въоръжените сили при изпълнението на задачи по
гражданската защита или че известен брой
военнослужещи са прикрепени към цивилните
служби на гражданската защита;
c) обстоятелството, че изпълнението на
задачи по гражданската защита би могло
същевременно да облагодетелства пострадали
военнослужещи и по-специално лица, излезли
от строя.
3. За действие във вреда на противника не
може да бъде считано и обстоятелството, че
цивилният персонал на гражданската защита
носи леко лично оръжие за поддържане на
реда или за самоотбрана. Независимо от това
в районите, където се водят или е възможно
да започнат бойни действия по суша, участващите в конфликта страни са задължени да
предприемат необходимите мерки, за да може
това въоръжение да бъде ограничено до ръчно
стрелково оръжие, като например пистолети
или револвери, за да се улесни разграничаването на персонала на гражданската защита
от комбатантите (бойците). Дори ако лицата
от персонала на гражданската защита в тези
райони носят друго леко лично оръжие, те
следва да бъдат зачитани и закриляни веднага
след като бъдат признати за такива.
4. Формирането на цивилни служби на
гражданската защита по военен образец, както
и задължителната служба в тях също така не
ги лишават от закрилата, която им е предоставена съгласно разпоредбите на тази глава.
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Член 66 – Идентификация
1. Всяка участваща в конфликта страна е
задължена да положи усилия, за да осигури
възможност за разпознаваемост на своите
служби на гражданската защита и на техните сгради, персонал и материална част,
докато те биват използвани изключително
за изпълнение на задачи по гражданската
защита. Убежищата, осигурявани за цивилното население, следва да са разпознаваеми
по аналогичен начин.
2. Всяка участваща в конфликта страна
е задължена също така да положи усилия
да приеме и прилага методи и процедури,
осигуряващи признаването като такива на
гражданските убежища, както и на персонала,
сградите и материалната част на гражданската защита, които използват международния
отличителен знак на гражданската защита.
3. На окупирана територия и в районите,
където се водят или е възможно да започнат
бойни действия, цивилният персонал на гражданската защита следва да е разпознаваем по
международния отличителен знак на гражданската защита и по картата за самоличност,
удостоверяваща неговия статут.
4. Международният отличителен знак на
гражданската защита представлява равностранен син триъгълник на оранжев фон, когато
бива използван за закрила на службите на
гражданската защита и на техните сгради,
персонал и материална част, както и на
гражданските убежища.
5. В допълнение към отличителния знак
участващите в конфликта страни могат да
се споразумеят относно използването на отличителни сигнали с цел идентификация на
гражданската защита.
6. Прилагането на разпоредбите на параграфи 1 – 4 се регламентира от глава V на
приложение I към този Протокол.
7. В мирно време знакът, описан в параграф 4, може със съгласието на компетентните национални власти да бъде използван
за идентификация на гражданската защита.
8. Високодоговарящите страни и участващите в конфликта страни са задължени да
предприемат необходимите мерки за осигуряване на контрол върху използването на международния отличителен знак на гражданската
защита и за предотвратяване и възпиране на
всяка злоупотреба с него.
9. Идентификацията на санитарния и богослужебния персонал на гражданската защита и
на нейните санитарни формирования и санитарни транспортни средства се регламентира
също така от разпоредбите на член 18.
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Член 67 – Лица от състава на въоръжените
сили и военни подразделения, прикрепени
към службите на гражданската защита
1. Лицата от състава на въоръжените сили
и военни подразделения, прикрепени към
службите на гражданската защита, следва да
бъдат зачитани и закриляни, при условие че:
а) този персонал и подразделения са назначени постоянно и са използвани изключително за изпълнение на някоя от задачите,
предвидени в член 61;
b) лицата от състава на назначения по този
начин персонал не изпълняват никакви други
задължения от военен характер по време на
въоръжения конфликт;
c) лицата от състава на този персонал са
ясно разграничими от другите военнослужещи
по носения от тях на видно място международен отличителен знак на гражданската
защита, който е с толкова големи размери,
колкото е подходящо, както и че тези лица
са снабдени с удостоверяващата техния статут
карта за самоличност, посочена в глава V на
приложение I към този Протокол;
d) т ози персона л и под разделен и я са
въоръжени само с леко лично оръжие за
поддържане на реда или за самоотбрана; в
тези случаи се прилагат и разпоредбите на
параграф 3 от член 65;
e) лицата от състава на този персонал не
участват пряко във военните действия и не
извършват или не се използват за извършването извън техните задачи по гражданската
защита на действия във вреда на неприятелската страна;
f) този персонал и подразделения изпълняват своите задачи по гражданската защита
само в пределите на националната територия
на собствената им страна.
Неспазването на условията, изложени в
буква „e“, от страна на лице от състава на
въоръжените сили, което се е обвързало с
условията, предвидени в букви „а“ и „b“, е
забранено.
2. Прикрепените към служби на гражданската защита лица от състава на въоръжените
сили, които са попаднали във властта на неприятелската страна, стават военнопленници.
При наличие на такава необходимост на окупирана територия те могат, но само в интерес
на цивилното население на тази територия, да
бъдат използвани за изпълнението на задачи
по гражданската защита, при условие че ако
съответната задача е от опасен характер, те
доброволно се заемат с нейното изпълнение.
3. Сградите, основното оборудване и транспортните средства на военните подразделения,
прикрепени към служби на гражданската защита, се обозначават ясно с международния
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отличителен знак на гражданската защита.
Отличителният знак е с толкова големи размери, колкото е подходящо.
4. Материалната част и сградите на военните
подразделения, които са постоянно прикрепени към служби на гражданската защита и
са използвани изключително за изпълнение
на задачи по гражданската защита, остават
подвластни на военните закони, ако попаднат
под контрола на неприятелската страна. Докато са необходими за изпълнение на задачи
по гражданската защита, те не могат да бъдат
използвани за други цели освен в случаи на
повелителна военна необходимост, ако предварително не са били предприети мерки за
адекватно обезпечаване на потребностите на
цивилното население.
Р А З Д Е Л

I I

ПОМОЩИ ЗА ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Член 68 – Област на прилагане
Разпоредбите на този раздел се отнасят до
цивилното население според определението
му в този Протокол и допълват членове 23, 55,
59, 60, 61 и 62 и други съответни разпоредби
на Четвъртата конвенция.
Член 69 – Основни нужди в окупираните
територии
1. В допълнение към предвидените в член 55
от Четвъртата конвенция задължения относно
снабдяването с храна и медикаменти държавата-окупатор, като използва във възможно
най-голяма степен наличните средства и без
каквато и да е дискриминация, е задължена
да осигурява също така снабдяването с дрехи, постелъчни принадлежности, средства
за подслон и други припаси, необходими за
оцеляването на цивилното население в окупираната територия, както и с предмети за
религиозни цели.
2. Акциите за доставяне на помощи в
полза на цивилното население в окупираните
територии се регулират от разпоредбите на
членове 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 и 111 от
Четвъртата конвенция, както и от член 71 от
този Протокол и се осъществяват незабавно.
Член 70 – Акции за доставяне на помощи
1. Ако цивилното население в територия,
намираща се под контрола на някоя участваща в конфликта страна, която не е окупирана територия, не е снабдено в достатъчна
степен с припасите, посочени в член 69, се
предприемат акции за доставяне на помощи,
които имат хуманен и безпристрастен характер и се осъществяват без каквато и да е
дискриминация, с уговорката за спазване на
съответната постигната договореност между
заинтересованите от такива акции страни.
Предложенията за предоставяне на такива
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помощи не могат да бъдат считани за намеса
във въоръжения конфликт или за актове на
враждебност. При разпределянето на пратките
с помощи се дава предимство на онези лица,
като например деца, бременни жени, родилки
и кърмачки, които по силата на Четвъртата
конвенция или на този Протокол се ползват
от привилегировано третиране или от специална закрила.
2. Участващите в конфликта страни и всяка
Високодоговаряща страна са задължени да
разрешават и улесняват бързото и безпрепятствено преминаване на всички пратки с
помощи, оборудване и персонал, предоставяни
в съответствие с разпоредбите на този раздел,
дори ако тези помощи са предназначени за цивилното население на неприятелската страна.
3. Участващите в конфликта страни и всяка
Високодоговаряща страна, които разрешават
преминаването на пратки с помощи, оборудване и персонал в съответствие с параграф 2:
а) имат правото да определят техническите условия, включително проверка, съгласно
които се разрешава такова преминаване;
b) могат да поставят като условие за предоставянето на такова разрешение разпределянето
на тези помощи да се извършва на място под
контрола на държавата-покровителка;
c) по никакъв начин не трябва да отклоняват
пратки с помощи от първоначалното им предназначение или да забавят тяхното доставяне
освен в случаи на неотложна необходимост в
интерес на съответното цивилно население.
4. Участващите в конфликта страни са
задължени да пазят пратките с помощи и да
съдействат за тяхното бързо разпределяне.
5. Участващите в конфликта страни и
всяка заинтересована Високодоговаряща страна са задължени да поощряват и улесняват
ефикасната международна координация на
акциите за доставяне на помощи, предвидени
в параграф 1.
Член 71 – Персонал, участващ в акциите за
доставяне на помощи
1. В случай на необходимост участващият в
акции за доставяне на помощи персонал може
да съставлява част от помощта, осигурявана
при такива акции, особено с оглед на транспортирането и разпределянето на пратките с
помощи; участието на такъв персонал подлежи
на одобрение от страна на държавата, на чиято
територия той изпълнява своите задължения.
2. Този персонал трябва да бъде зачитан
и закрилян.
3. Всяка страна, получаваща пратки с помощи, е задължена във възможно най-голяма
степен да подпомага персонала, посочен в
параграф 1, при изпълнението на неговата
мисия по оказване на помощ. Дейността на
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този персонал или неговите придвижвания
могат да бъдат временно ограничени само в
случай на повелителна военна необходимост.
4. Лицата от състава на персонала, участващ
в акции за доставяне на помощи, не трябва
при никакви обстоятелства да превишават
границите на своята мисия, определени от
този Протокол. По-специално те трябва да
вземат предвид изискванията за сигурност на
държавата, на чиято територия изпълняват
задълженията си. Мисията на всяко лице от
състава на този персонал, което не зачита
тези условия, може да бъде прекратена.
Р А З Д Е Л

I I I

ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЦА, НАМИРАЩИ СЕ ВЪВ
ВЛАСТТА НА УЧАСТВАЩА В КОНФЛИКТА
СТРАНА
ГЛАВА I. ОБЛАСТ НА ПРИЛАГАНЕ И ЗАКРИЛА НА ЛИЦА И ОБЕКТИ
Член 72 – Област на прилагане
Разпоредбите на този раздел са допълнение
към нормите относно хуманитарната закрила
на цивилните лица и гражданските обекти,
които се намират във властта на участваща
в конфликта страна, съдържащи се в Четвъртата конвенция и по-специално в части I и
III от нея, както и към другите приложими
норми на международното право, свързани със
закрилата на основните права на човека по
време на международен въоръжен конфликт.
Член 73 – Бежанци и лица без гражданство
Лицата, които преди започването на военните действия са били считани за лица без
гражданство или за бежанци съгласно съответните международноправни актове, приети
от заинтересованите страни, или съгласно
националното законодателство на предоставилата убежище държава или на държавата по
местоживеене, се считат за закриляни лица
по смисъла на части I и III на Четвъртата
конвенция при всички обстоятелства и без
каквато и да е дискриминация.
Член 74 – Събиране на разделени семейства
Високодоговарящите страни и участващите
в конфликта страни са задължени да улесняват по всеки възможен начин събирането на
семейства, разделени вследствие на въоръжен
конфликт, и по-специално да поощряват работата на хуманитарните организации, ангажирали се с изпълнението на тази задача въз
основа на разпоредбите на Конвенциите и този
Протокол и съгласно съответните правила за
безопасност.
Член 75 – Основни гаранции
1. Доколкото са засегнати от ситуация,
посочена в член 1 от този Протокол, лицата, които се намират във властта на някоя
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участваща в конфликта страна и не се ползват от по-благоприятно третиране по силата
на Конвенциите или на този Протокол, при
всички обстоятелства трябва да бъдат третирани хуманно и да се ползват като минимум
от закрилата, предвидена в разпоредбите на
този член, без каквато и да е дискриминация,
основаваща се на раса, цвят на кожата, пол,
език, религия или вярвания, политически или
други убеждения, национален или социален
произход, имотно състояние, рождение или
друг статут, или на друг подобен критерий.
Всяка страна е задължена да зачита личността,
честта, убежденията и религиозните обреди
на всички такива лица.
2. Следните деяния са и остават забранени по всяко време и навсякъде, независимо
дали са извършени от цивилни лица, или от
военнослужещи:
а) насилие над живота, здравето и физическото или психическото състояние на лица
и по-специално:
i) убийство;
ii) изтезани я от всякакъв характер,
независимо да ли физическ и или
психически;
iii) телесно наказание, и
iv) осакатяване;
b) поругаване на личното достойнство и
по-специално унизително и оскърбително
третиране, принуждаване към проституиране, както и всяка форма на непристойно
посегателство;
c) вземане на заложници;
d) колективни наказания, и
e) заплаха за извършване на някое от посочените по-горе деяния.
3. Всяко лице, арестувано, задържано или
интернирано за действия, свързани с въоръжения конфликт, трябва да бъде незабавно
информирано на език, който разбира, за
причините, поради които са били предприети
тези мерки. Освен в случаите на арест или
задържане за престъпление такива лица се
освобождават в най-кратък срок и във всеки
случай веднага, след като обстоятелствата,
оправдаващи ареста, задържането или интернирането, са престанали да съществуват.
4. Не може да бъде постановено съдебно
решение или да бъде изпълнено наказание по
отношение на лице, което е признато за виновно в извършването на престъпление, свързано
с въоръжения конфликт, освен въз основа на
присъда, произнесена от безпристрастен и редовно учреден съд, зачитащ общопризнатите
принципи на редовната съдебна процедура,
които включват следното:
а) процедурата предвижда обвиняемият да
бъде информиран незабавно за подробностите
по правонарушението, в което е обвинен, и
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да му се предоставят преди и по време на
неговия съдебен процес всички необходими
права и средства за защита;
b) никой не може да бъде осъден за правонарушение, освен въз основа на индивидуална
наказателна отговорност;
c) никой не може да бъде обвинен или
осъден за прест ъпление поради действие
или бездействие, което не е съставлявало
престъпление съгласно националното или
международното право, на което той е бил
подвластен към момента на извършване на
деянието; недопустимо е да бъде наложено
по-тежко наказание от онова, което е било
приложимо по времето, когато престъплението
е било извършено; ако след извършване на
престъплението законът е предвидил налагане
на по-леко наказание, правонарушителят се
ползва от него;
d) всеки, който е обвинен в престъпление,
се счита за невинен, докато неговата вина не
бъде доказана съгласно закона;
e) всеки, който е обвинен в престъпление,
има правото да бъде съден в негово присъствие;
f) никой не може да бъде принуждаван да
дава показания срещу самия себе си или да
се признае за виновен;
g) всеки, който е обвинен в престъпление,
има правото да разпитва или да иска да бъдат
разпитани свидетелите по обвинението, както
и да му бъде осигурено правото на присъствие
в съда и разпит на свидетелите по защитата,
при същите условия като тези на свидетелите
по обвинението;
h) никой не може да бъде преследван по
съдебен път или наказван от същата страна
за престъпление, за което в съответствие със
същия закон и същата процедура вече е било
произнесено окончателно съдебно решение, с
което той е бил оправдан или осъден;
i) всяко лице, преследвано по съдебен път
за престъпление, има правото присъдата му
да бъде произнесена публично, и
j) при произнасяне на присъдата осъденото
лице се уведомява за правото му на обжалване
по съдебен или друг ред, както и за сроковете,
в които то би могло да се възползва от това
свое право.
5. Жените, чиято свобода е била ограничена по причини, свързани с въоръжения
конфликт, се задържат в помещения, отделени
от помещенията за мъже. Те трябва да бъдат
под прекия надзор на жени. Независимо от
това в случаите, когато са задържани или
интернирани семейства, те по възможност се
задържат на едно и също място и се настаняват като отделни семейства.
6. Лицата, които са арестувани, задържани или интернирани по причини, свързани
с въоръжения конфликт, се ползват от закрилата, предвидена в разпоредбите на този
член, до тяхното окончателно освобождаване
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и репатриране или до възстановяването на
местожителството им, дори след края на
въоръжения конфликт.
7. За да се избегне каквото и да е съмнение
по отношение на завеждането и приключването на съдебни дела срещу лица, обвинени
във военни престъпления или престъпления
против човечеството, се прилагат следните
принципи:
а) лицата, които са обвинени в такива
престъпления, следва да бъдат преследвани и
съдени в съответствие с приложимите норми
на международното право; и
b) всички такива лица, които не се ползват
от по-благоприятно третиране съгласно Конвенциите или този Протокол, имат право на
третирането, предвидено в разпоредбите на
този член, независимо дали престъпленията,
в които те са обвинени, представляват, или
не представляват тежки нарушения на Конвенциите или на този Протокол.
8. Никоя от разпоредбите на този член не
може да бъде тълкувана като ограничаваща
или възпрепятстваща прилагането на която
и да е друга по-благоприятна разпоредба,
предоставяща на лицата, до които се отнася
параграф 1, по-голяма закрила в съответствие
с приложимите норми на международното
право.
ГЛАВА II. МЕРКИ В ПОЛЗА НА ЖЕНИТЕ
И ДЕЦАТА
Член 76 – Закрила на жените
1. Жените са обект на специално зачитане
и са защитени, по-специално от изнасилване,
принуждаване към проституиране и от всяка
друга форма на непристойно посегателство.
2. Случаите на бременни жени и майки
на зависими от тях малолетни деца, които са
арестувани, задържани или интернирани по
причини, свързани с въоръжения конфликт,
се разглеждат с най-голямо предимство.
3. Участващите в конфликта страни във
възможно най-голяма степен полагат усилия
да избягват произнасянето на смъртна присъда срещу бременни жени, както и срещу
майки на зависими от тях малолетни деца,
за престъпления, свързани с въоръжения
конфликт. Смъртно наказание за подобни
престъпления не се изпълнява по отношение
на такива жени.
Член 77 – Закрила на децата
1. Децата са обект на специално зачитане
и се защитават от всяка форма на непристойно посегателство. Участващите в конфликта
страни са задължени да осигуряват за тях
грижите и помощта, от които се нуждаят,
поради тяхната възраст или по каквато и да
е друга причина.
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2. Участващите в конфликта страни са
задължени да предприемат всички практически възможни мерки децата, които не са
навършили петнадесет години, да не участват
пряко във военните действия и по-специално
да се въздържат от зачисляването им в своите
въоръжени сили. При наборна кампания сред
лица, които са навършили петнадесет години,
но не са навършили осемнадесет, участващите в конфликта страни са задължени да
полагат усилия за отдаване предимство на
по-възрастните.
3. Ако в изключителни случаи, независимо
от разпоредбите на параграф 2, деца, ненавършили петнадесет години, участват пряко във
военните действия и попаднат във властта на
неприятелската страна, те продължават да се
ползват от специалната закрила, предвидена в
разпоредбите на този член, независимо дали
са, или не са военнопленници.
4. Ако по причини, свързани с въоръжения
конфликт, бъдат арестувани, задържани или
интернирани деца, те се задържат в помещения, отделени от помещенията за възрастните,
освен когато семействата им са настанени като
отделни семейства съгласно предписанията
на параграф 5 от член 75.
5. Смъртна присъда за престъпление, свързано с въоръжен конфликт, не може да бъде
изпълнявана по отношение на лица, които в
момента на извършване на престъплението
са били под осемнадесетгодишна възраст.
Член 78 – Евакуиране на деца
1. Никоя от участващите в конфликта страни не може да предприема евакуация на деца,
които не са нейни граждани, в друга държава
освен в случаите на временна евакуация, когато това се налага по неотложни причини,
свързани с тяхното здраве или медицинско
лечение, или ако те не се намират на окупирана територия, поради съображения, свързани
с тяхната безопасност. В случаите, когато е
възможно да бъдат намерени техните родители
или законни настойници, за такава евакуация е необходимо тяхното писмено съгласие.
Ако тези лица не могат да бъдат намерени,
за такава евакуация е необходимо писменото съгласие на лицата, които по закон или
обичайно са пряко отговорни за съответните
деца. Всяка такава евакуация се осъществява
под надзора на държавата-покровителка в
съгласуваност със заинтересованите страни, а
именно организиращата евакуацията страна,
приемащата децата страна и страните, чиито
граждани биват евакуирани. Във всеки случай
участващите в конфликта страни са задължени
да вземат всички възможни предохранителни
мерки, за да се избегнат евентуалните рискове,
които биха застрашили евакуацията.
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2. При осъществяването на евакуация в съответствие с параграф 1 се осигурява възможно
най-голяма приемственост в образованието на
всяко дете, включително неговото религиозно
и нравствено възпитание съобразно желанието
на родителите му.
3. С оглед улесняване на завръщането на
децата, евакуирани в съответствие с разпоредбите на този член, в техните семейства и
държава властите на организиращата евакуацията страна и при възможност властите на
приемащата страна са задължени да издадат
за всяко дете карта със снимки, която те изпращат до Централната агенция за издирвания
към Международния комитет на Червения
кръст. Всяка карта съдържа, при наличие на
такава възможност и при отсъствие на риск
това да навреди на детето, следните данни:
а) фамилно име/имена на детето;
b) собствено име/имена на детето;
c) пол на детето;
d) място и дата на раждане (или ако датата
не е известна, приблизителната възраст);
e) пълни имена на бащата;
f) пълни имена на майката, както и моминското є име;
g) близки роднини на детето;
h) гражданство на детето;
i) роден език на детето и други езици, които
то евентуално говори;
j) адрес на семейството на детето;
k) идентификационен граждански номер
на детето;
l) здравословно състояние на детето;
m) кръвна група на детето;
n) отличителни белези;
о) дата и място на намиране на детето;
p) място, откъдето детето е напуснало
страната, както и съответната дата;
q) вероизповедание на детето, ако е приложимо;
r) настоящ адрес на детето в приемащата
страна;
s) в случай че детето почине преди своето
завръщане – датата, мястото и обстоятелствата на смъртта, както и мястото, където то е
погребано.
ГЛАВА III. ЖУРНАЛИСТИ
Член 79 – Мерки за закрила на журналистите
1. Журналистите, които изпълняват опасни
професионални задачи в райони на въоръжен
конфликт, се считат за цивилни лица по смисъла на параграф 1 от член 50.
2. Те се закрилят като такива по силата
на Конвенциите и на този Протокол, ако не
извършват никакви действия, несъвместими
със статута им на цивилни лица, без това да
накърнява правото на военните кореспонденти, акредитирани към въоръжените сили, да
се ползват от статута, предвиден в член 4А,
параграф 4 от Третата конвенция.
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3. Те могат да получат карта за самоличност,
аналогична на образеца, поместен в приложение II към този Протокол. Тази карта, която
се издава от правителството на държавата,
чийто гражданин е журналистът или на чиято територия той пребивава постоянно, или
където се намира информационната медия,
за която той работи, удостоверява неговия
статут на журналист.
Ч АСТ V
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНВЕНЦИИТЕ И НА
ТОЗИ ПРОТОКОЛ
Р А З Д Е Л

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 80 – Мерки по изпълнението
1. Високодоговарящите страни и участващите в конфликта страни незабавно предприемат всички необходими мерки за изпълнение
на задълженията си по Конвенциите и този
Протокол.
2. Високодоговарящите страни и участващите в конфликта страни издават заповеди
и инструкции, за да гарантират спазване на
Конвенциите и на този Протокол, както и да
осъществяват контрол по тяхното изпълнение.
Член 81 – Дейност на Червения кръст и на
други хуманитарни организации
1. Участващите в конфликта страни са
задължени да осигуряват на Международния
комитет на Червения кръст всички необходими улеснения, които са в рамките на техните
възможности, за да може той да изпълнява
хуманитарните функции, възложени му от
Конвенциите и от този Протокол с цел осигуряване на закрила и помощ за жертвите
на въоръжени конфликти; Международният
комитет на Червения кръст може също така
да осъществява всякакви други хуманитарни
дейности в полза на такива жертви със съгласието на заинтересованите страни в конфликта.
2. Участващите в конфликта страни са
задължени да осигуряват на своите съответни
организации на Червения кръст (Червения
полумесец, Червения лъв и слънце) необходимите улеснения за осъществяване на техните
хуманитарни дейности в полза на жертвите
на въоръжени конфликти в съответствие с
разпоредбите на Конвенциите и на този Протокол и с основните принципи на Червения
к ръст, форм улирани от Меж д у народните
конференции на Червения кръст.
3. Високодоговарящите страни и участващите в конфликта страни са задължени да
улесняват по всякакъв възможен начин помощ
та, която организациите на Червения кръст
(Червения полумесец, Червения лъв и слънце)
и Лигата на дружествата на Червения кръст
оказват на жертвите на въоръжени конфликти
в съответствие с разпоредбите на Конвенциите
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и на този Протокол и с основните принципи
на Червения кръст, формулирани от Международните конференции на Червения кръст.
4. Доколкото това е възможно, Високодоговарящите страни и участващите в конфликта
страни са задължени да предоставят улеснения, подобни на предвидените в параграфи 2
и 3, и на другите хуманитарни организации,
посочени в Конвенциите и в този Протокол,
които са надлежно упълномощени от съответните участващи в конфликта страни и
осъществяват своята хуманитарна дейност в
съответствие с разпоредбите на Конвенциите
и на този Протокол.
Член 82 – Правни съветници във въоръжените сили
Високодоговарящите страни по всяко време,
а участващите в конфликта страни – по време
на въоръжен конфликт, осигуряват наличието
на правни съветници, които да консултират,
когато това е необходимо, военните командири на съответните нива относно прилагането на Конвенциите и на този Протокол и
относно подходящите инструкции, които да
бъдат предоставяни на въоръжените сили по
такива въпроси.
Член 83 – Разпространение
1. Високодоговарящите страни се задължават да разпрост ран яват във възмож но
най-голяма степен както в мирно време, така
и по време на въоръжен конфликт, Конвенциите и този Протокол в своите държави и
по-специално да включват усвояването им във
военните учебни програми и да поощряват
изучаването им от цивилното население, за да
може тези международноправни инструменти
да бъдат известни на въоръжените сили и на
цивилното население.
2. Военните или гражданските власти,
които по време на въоръжен конфликт носят
отговорност за прилагането на Конвенциите
и на този Протокол, трябва да бъдат напълно
запознати с текстовете им.
Член 84 – Правилници за прилагане
Високодоговарящите страни са задължени
да си изпращат една на друга във възможно
най-кратък срок посредством депозитаря или
когато е подходящо, посредством държавитепокровителки техните официални преводи
на този Протокол, както и законите и правилниците, които те могат да приемат, за да
гарантират прилагането му.
Р А З Д Е Л

I I

МЕРКИ ЗА ВЪЗПИРАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА
НА КОНВЕНЦИИТЕ И НА ТОЗИ ПРОТОКОЛ
Член 85 – Възпиране на нарушения на този
Протокол
1. Разпоредбите на Конвенциите относно
мерките за възпиране на нарушенията и на
тежките нарушения на Конвенциите, допъл-
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нени от разпоредбите на този раздел, се прилагат и спрямо възпирането на нарушенията
и тежките нарушения на този Протокол.
2. Действията, определени в Конвенциите
като тежки нарушения, представляват тежки
нарушения и на този Протокол, ако са извършени срещу лица, намиращи се във властта
на неприятелската страна, които са под закрилата на членове 44, 45 и 73 от Протокола,
или срещу принадлежащи към неприятелската
страна ранени, болни или претърпели корабокрушение лица, закриляни от този Протокол,
или срещу санитарния или богослужебния
персонал, санитарните формирования или
санитарните транспортни средства, които са
под контрола на неприятелската страна и се
ползват от закрилата на този Протокол.
3. В допълнение към тежките нарушения,
определени в член 11, следните действия се
считат за тежки нарушения на този Протокол,
когато са извършени умишлено, в нарушение
на съответните разпоредби на този Протокол
и са причинили смърт или тежки телесни или
здравословни увреждания:
а) подлагане на нападение на цивилното
население или на отделни цивилни лица;
b) предприемане на неизбирателно нападение, засягащо цивилното население или
граждански обекти, когато е известно, че
такова нападение ще причини прекомерни
човешки жертви, наранявания на цивилни
лица или щети на граждански обекти, съгласно
определението в параграф 2, буква „а“, „iii“
от член 57;
c) предприемане на нападение срещу съоръжения или инсталации, съдържащи опасни
сили, когато е известно, че такова нападение
ще причини прекомерни човешки жертви,
наранявания на цивилни лица или щети на
граждански обекти, според определението в
параграф 2, буква „а“, „iii“ от член 57;
d) подлагане на нападение на неотбранявани местности и демилитаризирани зони;
e) подлагане на нападение на дадено лице,
когато е известно, че то е излязло от строя;
f) вероломна употреба, в нарушение на
член 37, на отличителната емблема червен
кръст, червен полумесец или червен лъв и
слънце или на други предоставящи закрила
знаци, признати от Конвенциите или от този
Протокол.
4. В допълнение към тежките нарушения,
определени в разпоредбите на предходните
параграфи и на Конвенциите, следните действия се считат за тежки нарушения на този
Протокол, когато са извършени умишлено
и в нарушение на Конвенциите или на този
Протокол:
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а) разселване от страна на държаватаокупатор на части от собственото є цивилно
население в окупираната от нея територия
или депортиране или разселване на цялото
население на окупираната територия или на
части от него в пределите на тази територия
или извън нея в нарушение на член 49 от
Четвъртата конвенция;
b) неоправдано забавяне при репатрирането
на военнопленници или на цивилни лица;
c) прилагане практиката на апартейд и на
други нехуманни и оскърбителни действия,
представляващи посегателство над личното
достойнство, на основата на расова дискриминация;
d) превръщане на ясно различими исторически паметници, произведения на изкуството
или места за богослужение, които са част
от културното или духовното наследство на
народите и се ползват от специална закрила,
предоставена им от специални споразумения,
например в системата на компетентни международни организации, в обект на нападение,
причиняващо значителни разрушения, когато
няма доказателства за извършено нарушение
от неприятелската страна на разпоредбите на
член 53, буква „b“ и когато тези исторически
паметници, произведения на изкуството и
места за богослужение не се намират в непосредствена близост до обекти, представляващи
военни цели;
e) лишаване на лице, ползващо се от закрилата на Конвенциите или посочено в параграф
2 от този член, от правото на справедлив и
редовен съдебен процес.
5. Без да се накърнява прилагането на
Конвенциите и на този Протокол, тежките
нарушения на тези международноправни актове се считат за военни престъпления.
Член 86 – Непредприемане на мерки
1. Високодоговарящите страни и участващите в конфликта страни следва да възпират
тежките нарушения и да предприемат необходимите мерки за възпиране на всички други
нарушения на Конвенциите или на този Протокол, произтичащи от непредприемането на
мерки, които е трябвало да бъдат предприети.
2. Обстоятелството, че нарушение на Конвенциите или на този Протокол е извършено
от подчинено лице, не освобождава неговите
началници от наказателна или дисциплинарна отговорност в зависимост от конкретния
случай, ако те са знаели или са разполагали
с информация, която при съществуващите по
това време обстоятелства би им дала възможност да стигнат до заключение, че лицето извършва или има намерение да извърши такова
нарушение, и ако те не са предприели всички
практически възможни мерки в рамките на
своите правомощия за предотвратяване или
възпиране на нарушението.
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Член 87 – Задължения на командирите
1. Високодоговарящите страни и участващите в конфликта страни са задължени да
изискват от военните командири по отношение
на лицата от състава на въоръжените сили под
тяхно командване и на другите намиращи се
под техен контрол лица да предотвратяват и
при необходимост да възпират нарушения на
Конвенциите и на този Протокол, както и да
докладват на компетентните власти за тях.
2. С оглед на предотвратяването и възпирането на нарушения Високодоговарящите
страни и участващите в конфликта страни
изискват от командирите, съразмерно с нивото
на техните отговорности, да гарантират, че
лицата от състава на въоръжените сили под
тяхно командване са осведомени за задълженията си, произтичащи от Конвенциите и от
този Протокол.
3. Високодоговарящите страни и участващите в конфликта страни са задължени
да изиск ват от всек и командир, който е
осведомен, че негови подчинени или други
намиращи се под негов контрол лица имат
намерение да извършат или са извършили
нарушение на Конвенциите или на този Протокол, да предприеме необходимите мерки,
за да бъдат предотвратени такива нарушения
на Конвенциите или на този Протокол, и ако
е целесъобразно, да предприеме дисциплинарни или наказателни мерки против тези
правонарушители.
Член 88 – Взаимопомощ по наказателни дела
1. Високодоговарящите страни си оказват
във възможно най-голяма степен помощ във
връзка с наказателни производства, предприети в случаи на тежки нарушения на Конвенциите или на този Протокол.
2. При условията на правата и задълженията, установени в Конвенциите и в разпоредбите
на параграф 1 от член 85 от този Протокол,
и когато обстоятелствата позволяват това,
Високодоговарящите страни си сътрудничат
в случай на екстрадиция. Те са задължени
да се отнесат с необходимото внимание към
молбата на държавата, на чиято територия е
извършено предполагаемото престъпление.
3. Във всички случаи се прилага законодателството на Високодоговарящата страна,
която е получила молбата за екстрадиция.
Разпоредби т е на п ред ход н и т е пара г рафи
обаче не засягат задълженията, произтичащи от разпоредбите на който и да е друг
двустранен или многостранен договор, който
напълно или частично регламентира или ще
регламентира оказването на взаимопомощ по
наказателните дела.
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Член 89 – Сътрудничество
В случаи на тежки нарушения на Конвенциите или на този Протокол Високодоговарящите страни се задължават да действат, съвместно или самостоятелно, в сътрудничество
с Организацията на обединените нации и в
съответствие с нейния устав.
Член 90 – Международна комисия за установяване на факти
1. а) Учредява се Международна комисия за
установяване на факти (наричана по-нататък
„Комисията“) в състав от петнадесет членове
с висок морал и доказана безпристрастност.
b) След като не по-малко от двадесет
Високодоговарящи страни са се съгласили
да признаят компетенциите на Комисията в
съответствие с параграф 2, депозитарят свиква
на всеки пет години заседание на представители на тези Високодоговарящи страни с цел
избор на членове на Комисията. На заседанието представителите избират членовете на
Комисията чрез тайно гласуване от списък на
лица, в който всяка от тези Високодоговарящи
страни може да предложи по едно лице.
c) Членовете на Комисията служат в личното си качество и изпълняват функциите си
до избора на нови членове при следващото
заседание.
d) По време на избора Високодоговарящите страни са задължени да гарантират, че
лицата, които ще бъдат избрани в Комисията,
притежават необходимата квалификация и в
Комисията като цяло е гарантирано справедливо представителство по географски признак.
e) В случай на непредвидено освобождаване
на място то се попълва от самата Комисия,
като се вземат предвид съответните разпоредби
на предходните букви.
f) Депозитарят осигурява на Комисията
необходимата административна помощ за
изпълнението на нейните функции.
2. а) Високодоговарящите страни могат
по време на подписването, ратифицирането
или присъединяването към този Протокол
или по всяко време след това да декларират, че признават ipso facto и без специално
споразумение по отношение на всяка друга
Високодоговаряща страна, приела същото
задължение, компетенциите на Комисията да
провежда разследвания в случай на постъпили
твърдения от тази друга страна в съответствие
с предоставените є от разпоредбите на този
член правомощия.
b) Декларациите, предвидени по-горе, се
депозират при депозитаря, който предоставя
копия от тях на Високодоговарящите страни.
c) Комисията е компетентна да:
i) разследва всички факти, за които се
твърди, че представляват тежко нарушение
според определението му в Конвенциите и
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в този Протокол или представляват друго
значително нарушение на Конвенциите или
на този Протокол;
ii) съдейства чрез своите добросъвестни
услуги за възстановяването на зачитането на
Конвенциите и този Протокол.
d) При други ситуации Комисията назначава разследване по молба на някоя участваща
в конфликта страна само със съгласието на
другата или другите заинтересовани страни.
e) При условията на предходните разпоредби на този параграф разпоредбите на член
52 от Първата конвенция, член 53 от Втората
конвенция, член 132 от Третата конвенция и
член 149 от Четвъртата конвенция продължават да се прилагат по отношение на всяко
предполагаемо нарушение на Конвенциите и
обхващат всяко предполагаемо нарушение на
този Протокол.
3. а) Освен когато е постигната друга
договореност между заинтересованите страни, всички разследвания се предприемат от
Колегия, състояща се от седем членове, определени, както следва:
i) петима членове на Комисията, които
не са граждани на никоя от участващите в
конфликта страни, назначени от председателя на Комисията въз основа на справедливо
представителство по геог рафск и признак
след консултации с участващите в конфликта
страни;
ii) двама членове ad hoc, които не са граждани на никоя от участващите в конфликта
страни, посочени по един от всяка страна
по спора.
b) При получаване на молба за разследване
председателят на Комисията определя подходящ срок за учредяване на Колегия. Ако в този
срок не е бил назначен някой от членовете ad
hoc, председателят е задължен незабавно да
посочи такъв допълнителен член или допълнителни членове на Комисията, необходими
за попълване на състава на Колегията.
4. а) Колегията, учредена в съответствие с
параграф 3 за провеждането на разследване, е
задължена да покани участващите в конфлик
та страни да є съдействат и да представят
доказателства. Колегията може да потърси и
други такива доказателства, които тя прецени
за необходими, и да проведе разследване на
случая намясто.
b) Всички доказателства се оповестяват в
тяхната пълнота на страните, а те имат правото да представят пред Комисията своите
забележки по тях.
c) Всяка страна има правото да оспорва
представените доказателства.
5. а) Комисията представя на страните
доклад за фактологическите констатации на
Колегията, като отправя препоръки, които тя
може да счете за необходими.
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b) Ако Колегията не е в състояние да осигури достатъчно доказателства за изготвянето
на обективни и безпристрастни констатации,
Комисията посочва причините за това.
c) Комисията не оповестява публично своите заключения освен когато всички участващи в конфликта страни са я помолили да
направи това.
6. Комисията установява свои процедурни
правила, включително правила за председателстването на Комисията и за председателстването на Колегията. Тези правила
гарантират функциите на председател на
Комисията по всяко време и в случаи на
разследване да бъдат изпълнявани от лице,
което не е гражданин на никоя от участващите в конфликта страни.
7. Административните разходи на Комисията се покриват от вноските на Високодоговарящите страни, направили декларации
в съответствие с параграф 2, както и от доброволни вноски. Участващата в конфликта
страна или страни, които са отправили молба
за разследване, са задължени предварително
да предоставят необходимите финансови средства за разходите на Колегията, които им се
възстановяват от страната или страните, срещу
които са адресирани съответните твърдения,
в размер 50 % от разходите на Колегията. В
случай че на вниманието на Колегията са
представени контратвърдения, всяка от страните по спора е задължена предварително да
внесе по 50 % от необходимите финансови
средства.
Член 91 – Отговорност
Всяка участваща в конфликта страна, която
наруши разпоредбите на Конвенциите или на
този Протокол, ако съществуват основания за
това, е задължена да заплати обезщетение. Тя
носи отговорност за всички действия, извършени от лица, принадлежащи към нейните
въоръжени сили.
Ч А С Т

V I

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 92 – Подписване
Този Протокол е отворен за подписване
от страните по Конвенциите шест месеца
след подписването на Заключителния акт и
остава отворен за подписване в продължение
на дванадесет месеца.
Член 93 – Ратифициране
Този Протокол се ратифицира във възможно
най-кратък срок. Ратификационните документи се депозират при Швейцарския федерален
съвет, който е депозитар на Конвенциите.
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Член 94 – Присъединяване
Този Протокол е открит за присъединяването на всяка страна по Конвенциите, която
не го е подписала. Документите за присъединяване към Протокола се депозират при
депозитаря.
Член 95 – Влизане в сила
1. Този Протокол влиза в сила шест месеца след като бъдат депозирани два ратификационни документа или документи за
присъединяване.
2. За всяка страна по Конвенциите, която
по-късно е ратифицирала този Протокол или
се е присъединила към него, той влиза в сила
шест месеца след депозирането на нейния
ратификационен документ или документа за
присъединяване.
Член 96 – Договорни отношения след влизането в сила на този Протокол
1. Когато страните по Конвенциите са също
и страни по този Протокол, Конвенциите се
прилагат заедно с допълненията към тях,
залегнали в този Протокол.
2. Ако една от участващите в конфликта
страни не е обвързана с този Протокол,
страните по Протокола остават въпреки това
обвързани с него във взаимните си отношения.
Освен това те са обвързани с този Протокол
по отношение на всяка страна, която не е
обвързана с него, ако тя приеме и прилага
неговите разпоредби.
3. Властта, представляваща народ, който
участва във въоръжен конфликт от типа,
посочен в параграф 4 от член 1, срещу някоя
Високодоговаряща страна, може да приеме
задължението да прилага Конвенциите и този
Протокол по отношение на този конфликт, като
направи едностранна декларация, адресирана
до депозитаря. Такава декларация, след като
бъде получена от депозитаря, има следното
действие по отношение на този конфликт:
а) Конвенциите и този Протокол влизат
незабавно в сила за тази власт в качеството
є на участваща в конфликта страна;
b) тази власт получава същите права и
задължения както всяка Високодоговаряща
държава, която е страна по Конвенциите и
по този Протокол, и
c) Конвенциите и този Протокол имат еднакво обвързващо действие за всички участващи в конфликта страни.
Член 97 – Изменения
1. Всяка Високодоговаряща страна може да
предлага изменения на този Протокол. Текстът
на всяко предложено изменение се предава на
депозитаря, който решава след консултации
с всички Високодоговарящи страни и Международния комитет на Червения кръст дали
да бъде свикана конференция за обсъждане
на предложеното изменение.

ВЕСТНИК
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2. Депозитарят е задължен да покани на
такава конференция всички Високодоговарящи
страни, както и страните по Конвенциите,
независимо дали са подписали, или не са
подписали този Протокол.
Член 98 – Преразглеждане на приложение I
1. Не по-късно от четири години след влизането в сила на този Протокол и впоследствие
на интервали не по-кратки от четири години
Международният комитет на Червения кръст
осъществява консултации с Високодоговарящите страни по отношение на приложение
I към този Протокол и ако сметне това за
необходимо, може да предложи среща на
технически експерти за преразглеждане на
приложение І, както и да предложи в него
да бъдат внесени евентуални желателни изменения. Ако в срок шест месеца след като
Високодоговарящите страни са полу чили
предложението за свикване на такава среща
не постъпят възражения от една трета от
тях, Международният комитет на Червения
кръст свиква срещата, като кани също така
наблюдатели от подходящи международни
организации. Такава среща се свик ва от
Международния комитет на Червения кръст
по всяко време по искане на една трета от
Високодоговарящите страни.
2. Депозитарят свиква конференция на
Високодоговарящите страни и на страните по
Конвенциите, за да бъдат обсъдени измененията, предложени от срещата на техническите
експерти, ако след тази среща Международният
комитет на Червения кръст или една трета от
Високодоговарящите страни са поискали това.
3. Изменения на приложение I могат да
бъдат приети от такава конференция с мнозинство две трети от Високодоговарящите страни,
присъстващи и участващи в гласуването.
4. Депозитарят съобщава на Високодоговарящите страни и на страните по Конвенциите
всяко изменение, прието по този начин. Изменението се счита за прието след изтичането
на една година от съобщаването му по този
начин, ако през този период при депозитаря
не са постъпили декларации за отхвърляне
на изменението от не по-малко от една трета
от Високодоговарящите страни.
5. Изменението, считано за прието в съответствие с параграф 4, влиза в сила три месеца
след неговото приемане за всички Високодоговарящи страни с изключение на онези, които
са направили декларация за отхвърлянето му
съгласно разпоредбите на посочения по-горе
параграф. Всяка страна, отправила такава
декларация, може по всяко време да я оттегли
и в такъв случай изменението влиза в сила
за тази страна три месеца по-късно.
6. Депозитарят уведомява Високодоговарящите страни и страните по Конвенциите
за влизането в сила на всяко изменение, за
обвързалите се с него страни, за датата на
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влизането му в сила по отношение на всяка
отделна страна и за отправените в съответствие
с параграф 4 декларации за отхвърлянето му,
както и за оттеглянето на такива декларации.
Член 99 – Денонсиране
1. В случай че някоя от Високодоговарящите
страни денонсира този Протокол, денонсирането влиза в сила не по-рано от една година
след получаването на документа за съответното денонсиране. Ако обаче към момента
на изтичането на този срок денонсиращата
страна участва в ситуация, посочена в член
1, денонсирането влиза в сила едва след края
на въоръжения конфликт или на окупацията
и при всички обстоятелства след приключването на операциите, свързани с окончателното
освобождаване и репатриране на закриляните
от Конвенциите или този Протокол лица и с
възстановяването на местожителството им.
2. Денонсирането се нотифицира писмено
до депозитаря, който го съобщава на всички
Високодоговарящи страни.
3. Денонсирането влиза в сила само по
отношение на денонсиращата страна.
4. Никое денонсиране в съответствие с
параграф 1 не засяга задълженията, които
вече са били поети във връзка с въоръжения
конфликт по силата на този Протокол от такава денонсираща страна, по отношение на
каквото и да е действие, извършено, преди
това денонсиране да влезе в сила.
Член 100 – Нотифициране
Депозитарят уведомява всички Високодоговарящи страни, както и страните по
Конвенциите, независимо дали са подписали
този Протокол, или не, относно:
а) подписването на този Протокол и депозирането на ратификационни документи и
документи за присъединяване в съответствие
с членове 93 и 94;
b) датата на влизане в сила на този Протокол в съответствие с член 95;
c) съобщенията и декларациите, получени
в съответствие с членове 84, 90 и 97;
d) декларациите, получени в съответствие
с параграф 3 от член 96, които се съобщават
по най-бързия възможен начин, и
e) денонсиранията в съответствие с член 99.
Член 101 – Регистриране
1. След влизането му в сила този Протокол
се изпраща от депозитаря до Секретариата
на Организацията на обединените нации за
регистрация и публикуване в съответствие
с член 102 от Устава на Организацията на
обединените нации.
2. Депозитарят също така уведомява Сек
ретариата на Организацията на обединените
нации за всички документи за ратификация,
присъединяване и денонсиране, които е получил по отношение на този Протокол.
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Член 102 – Автентични текстове
Оригина лът на този Протокол, чии то
текстове на английски, арабски, испански,
китайски, руски и френски език са еднакво
автентични, се депозира при депозитаря, който
изпраща заверени копия от него до всички
страни по Конвенциите.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
(изменено на 30 ноември 1993 г.)
(Проектът за изменения е одобрен с Протокол
№ 59 от заседание на МС от 6 юли 1992 г., т. 9.)
ПРАВИЛНИК ОТНОСНО ИДЕНТИФИКАЦИЯТА
Член 1 – Общи разпоредби
1. Правилникът относно идентификацията
в това приложение осигурява изпълнението на
съответните разпоредби на Женевските конвенции и Протокола; неговото предназначение
е да улесни идентификацията на персонала,
имуществото, подразделенията, транспортните
средства и съоръжения, защитени съгласно
Женевските конвенции и Протокола.
2. Този правилник не създава сам по себе
си правото на защита. Това право се урежда
от съответните членове в Конвенциите и
Протокола.
3. Компетентните органи на властите могат
съгласно съответните разпоредби на Женевските конвенции и Протокола по всяко време
да регламентират използването, показването,
осветяването и забележимостта на отличителните емблеми и сигнали.
4. Високодоговарящите страни и по-специално участващите в конфликта страни се
приканват по всяко време да се договарят за
допълнителни или други сигнали, средства
или системи, които увеличават възможностите
за идентификация и се възползват напълно
от техническите разработки в тази област.
ГЛАВА I – К АРТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ
Член 2 – Карта за самоличност на постоянен
цивилен санитарен и богослужебен персонал
1. Картата за самоличност на постоянен
цивилен санитарен и богослужебен персонал,
посочена в член 18, параграф 3 от Протокола,
трябва:
a) да носи отличителната емблема и да е с
такъв размер, че да може да се носи в джоб;
b) да е максимално дълготрайна;
c) да е написана на националния или на
официалния език, а допълнително и ако е
приложимо – на местния език на съответния
район;
d) да посочва името, датата на раждане
(или при липса на такава – възрастта към
момента на издаване) и идентификационния
номер на притежателя, ако има такъв;
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e) да посочва в какво качество притежателят има право на защита по Конвенциите
и Протокола;
f) да носи снимка на притежателя, както
и неговия подпис или пръстов отпечатък,
или и двете;
g) да носи печата и подписа на компетентния орган;
h) да посочва датата на издаване и датата
на изтичане на валидността на картата;
i) да посочва, доколкото е възмож но,
кръвната група на притежателя на обратната
страна на картата.
2. Картата за самоличност е еднаква за
цялата територия на всяка Високодоговаряща
страна и доколкото е възможно, е еднотипна
за всички участващи в конфликта страни.
Участващите в конфликта страни могат да се
ръководят от съставения на един език модел,
показан на фигура 1. При започване на военни
действия същите си предават взаимно образец
на модела, който използват, ако този модел се
различава от показания на фигура 1. Картата
за самоличност се изготвя по възможност в
два екземпляра, като единият се пази от издаващия орган, който следва да има контрол
върху издадените от него карти.
3. При никакви обстоятелства постоянният
цивилен санитарен и богослужебен персонал
не може да бъде лишаван от картата си за
Лицева страна
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самоличност. В случай на загуба на карта
нейният притежател има право да получи
дубликат.
Член 3 – Карта за самоличност за временен
цивилен санитарен и богослужебен персонал
1. Картата за самоличност на временен
цивилен санитарен и богослужебен персонал
следва по всяка възможност да е аналогична на картата, предвидена в член 2 от този
правилник. Участващите в конфликта страни
могат да се ръководят от модела, показан на
фигура 1.
2. Ако обстоятелствата възпрепятстват
предоставянето на временния цивилен санитарен и богослужебен персонал на карта за
самоличност, аналогична на тази, описана в
член 2 от този правилник, този персонал може
да бъде снабден с удостоверение, подписано
от компетентния орган, което удостоверява,
че лицето, на което се издава, е назначено
на служба като временен персонал, и което
посочва, при възможност, продължителността
на това назначение и правото му да носи отличителната емблема. Удостоверението следва да
посочва името и датата на раждане на притежателя (или при липса на такава – възрастта
му към момента на издаване на удостоверението), функцията и идентификационния номер,
ако има такъв. То носи неговия подпис или
пръстов отпечатък, или и двете.
Обратна страна

(Място, запазено за наименованието на страната и на органа, който
издава настоящата карта)

КАРТА ЗА САМОЛИЧНОСТ
на ПОСТОЯНЕН цивилен санитарен
персонал
ВРЕМЕНЕН
богослужебен
Име ........................................................................................
..................................................................................................
Дата на раждане (или възраст) ......................................
Идентификационен № (ако има такъв) ........................
Притежателят на тази карта е под закрилата на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. и на Допълнителния протокол към Женевските конвенции от
12 август 1949 г. относно защитата на жертвите при
международни въоръжени конфликти (Протокол I) в
качеството си на ……….............................................................
……………….................................................................................
Дата на издаване ………………...
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Карта № ……………...

Ръст ................ Очи ................ Коса .................
Други отличителни белези или данни:

....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................

СНИМКА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Печат

Подпис на органа,
издаващ картата
Изтича на (дата) ….................………………………….………………

Фигура 1. Образец на карта за самоличност (формат: 74 мм x 105 мм).

Подпис на притежателя
или отпечатък от палеца
му, или и двете
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ГЛАВА II – ОТЛИЧИТЕЛНА ЕМБЛЕМА
Член 4 – Форма
Отличителната емблема (червена на бял
фон) е достатъчно голяма съобразно обстоятелствата. За фигурите на кръста, полумесеца
или лъва и слънцето* Високодоговарящите
страни могат да се ръководят от моделите,
показани на фигура 2.

Фигура 2. Отличителни емблеми в червено
на бял фон.

Член 5 – Използване
1. Отличителната емблема, когато е възможно, се поставя на плоска повърхност, на
флагове или по всякакъв друг начин, съобразен
с релефа на терена, така че да е видима от
различни посоки и от възможно най-голямо
разстояние и по-специално от въздуха.
2. През нощта или при намалена видимост
отличителната емблема може да бъде осветена
или светеща.
3. Отличителната емблема може да бъде
изработена от материали, които я правят
разпознаваема чрез технически средства за
откриване. Червената част следва да е нарисувана върху черна основна боя, за да се
улесни нейната идентификация, по-специално
от апарати с инфрачервени лъчи.
4. Санитарният и богослужебният персонал,
изпълняващ служебните си задължения в района на военните действия, носи, доколкото
е възможно, шапки и дрехи с отличителната
емблема.
ГЛАВА III – ОТЛИЧИТЕЛНИ СИГНАЛИ
Член 6 – Използване
1. Всички отличителни сигнали, посочени в
тази глава, могат да се използват от санитарните формирования и транспортните средства.
2. Тези сигнали, които са на изключително
разположение на санитарните формирования
и транспортните средства, не се използват за
никаква друга цел, с изключение на светлинния сигнал (вж. параграф 3 по-долу).
3. При липса на специално споразумение
между участващите в конфликта страни, което
да запазва правото за използването на мигащи
сини светлини за идентификация на санитарни наземни транспортни средства, кораби и
малки плавателни съдове, използването на
* От 1980 г. никоя държава вече не използва
емблемата с лъва и слънцето.
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тези сигнали за други наземни транспортни
средства, кораби и малки плавателни съдове
не е забранено.
4. Временните санитарни летателни апарати, които или поради липса на време, или
поради характеристиките им не могат да
бъдат маркирани с отличителната емблема,
могат да използват отличителните сигнали,
разрешени в тази глава.
Член 7 – Светлинен сигнал
1. Светлинният сигнал, състоящ се от
мигаща синя светлина, така, както е дефиниран в Техническия наръчник за летателна
годност на Международната организация за
гражданско въздухоплаване (ICAO), Док. 9051,
е установен за използване на санитарни летателни апарати, за да се сигнализира тяхната
идентичност. Никакви други летателни апарати не използват този сигнал. Санитарните
летателни апарати, използващи мигащата синя
светлина, следва да показват тази светлина
по начин, по който светлинният сигнал да е
видим от различни посоки.
2. В съответствие с разпоредбите на глава
XIV, параграф 4 от Международния сигнален
код на Международната морска организация
(IMO) плавателните съдове, защитени от
Женевските конвенции от 1949 г. и от Протокола, трябва да показват една или повече
мигащи сини светлини, които да са видими
от всяка посока.
3. Санитарните наземни превозни средства трябва да показват една или повече
мигащи сини светлини, които да са видими
от максимално разстояние. Високодоговарящите страни и по-специално участващите в
конфликта страни, които използват светлини
с други цветове, следва да уведомят за това.
4. Препоръчаният син цвят се получава,
когато неговата тоналност е в рамките на
цветовата диаграма на Международната комисия по осветяване (МКО), дефинирана със
следните уравнения:
граница на зеления цвят
y = 0,065 + 0,805x;
граница на белия цвят
y = 0,400 – x;
граница на пурпурния цвят x = 0,133 + 0,600y.
Препоръчаната честота на премигване на
синята светлина е между шестдесет и сто
премигвания за минута.
Член 8 – Радиосигнал
1. Радиосигналът се състои от спешен
сигнал и отличителен сигнал така, както е
описано в Правилника за радиосъобщенията
(RR членове 40 и N 40) на Международния
съюз по далекосъобщения (ITU).
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2. Радиосъобщението, предшествано от
спешни и отличителни сигнали, предвидени
в параграф 1, се предава на английски език
на подходящи интервали на честота или на
честоти, определени за целта в Правилника
за радиосъобщенията, и съдържа следните
данни, свързани със съответните санитарни
транспортни средства:
a) позивен сигнал или други признати
средства за идентификация;
b) позиция;
c) брой и вид транспортни средства;
d) планиран маршрут;
e) предполагаемо време на път и час на
заминаване и пристигане според случая;
f) всяка друга информация, като например
височина на полета, защитени радиочестоти, използвани езици, режими и кодове на
вторичните радарни системи за наблюдение.
3. За да се улеснят комуникациите, посочени
в параграфи 1 и 2, както и комуникациите,
посочени в членове 22, 23 и членове 25 – 31
от Протокола, Високодоговарящите страни,
участващите в конфликта страни или една от
участващите в конфликта страни, действащи в
съгласие или самостоятелно, могат да посочат
в съответствие с Таблицата за разпределение на
честотите в Правилника за радиосъобщенията,
приложена към Международната конвенция за
далекосъобщенията, и да публикуват избрани
национални честоти, които да се използват от
тях за такива комуникации. Международният
съюз по далекосъобщения се уведомява за
тези честоти в съответствие с процедурите,
одобрени от Световната административна
конференция по радиосъобщенията.
Член 9 – Електронна идентификация
1. Вторичната радарна система за наб
людение (SSR) така, както е определена в
приложение 10 към Чикагската конвенция
за международно гражданско въздухоплаване от 7 декември 1944 г., както е изменяна
впоследствие, може да се използва за идентификация и следене на курса на санитарен
летателен апарат. Режимът и кодът SSR, които
са запазени за изключително ползване от санитарни летателни апарати, се установяват от
Високодоговарящите страни, участващите в
конфликта страни или една от участващите в
конфликта страни, действащи в съгласие или
самостоятелно, в съответствие с процедури,
препоръчвани от Международната организация за гражданско въздухоплаване.
2. Защитените санитарни транспортни
средства могат за своята идентификация и
локализиране да използват стандартни ра-
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дарни транспондери за въздушни и морски
съдове и/или морски радарни транспондери
за търсене и спасяване.
Защитените санитарни транспортни средства трябва да могат да бъдат идентифицирани
от други плавателни съдове или летателни
апарати, оборудвани с радар за вторично радарно наблюдение посредством код, предаван
от радарен транспондер, например в режим
3/A, монтиран на санитарни транспортни
средства.
Кодът, предаван от транспондера на санитарното превозно средство, следва да се
причисли към това превозно средство от компетентните власти и да се съобщи на всички
участващи в конфликта страни.
3. Защитените санитарни транспортни средства следва да могат да бъдат идентифицирани от подводници, като излъчват подходящи
подводни акустични сигнали.
Подводният акустичен сигнал се състои от
позивен сигнал (или друго признато средство
за идентификация на санитарен транспорт) на
кораба, предшестван от група YYY, предавана
с морзова азбука на подходяща акустична
честота, например 5 kHz.
Участващите в конфликта страни, желаещи
да използват подводния акустичен сигнал за
идентификация, описан по-горе, информират
съответните страни за сигнала възможно
най-скоро и когато уведомяват за използване
на болничните си кораби, потвърждават честотата, която ще използват.
4. Участващите в конфликта страни могат
със специално споразумение помежду им да
установят за свое ползване подобна електронна система за идентификация на санитарни
наземни транспортни средства, както и на
санитарни плавателни и въздухоплавателни
средства.
ГЛАВА IV – КОМУНИК АЦИИ
Член 10 – Радиосъобщения
1. Спешният сигнал и отличителният сигнал, предвидени в член 8, могат да предшестват
подходящи радиосъобщения от санитарни
формирования и транспортни средства при
прилагането на процедурите, изпълнявани
съгласно членове 22, 23 и членове 25 – 31 от
Протокола.
2. Санитарните т ранспортни средства,
посочени в членове 40 (раздел II, № 3209) и
N 40 (раздел III, № 3214) от Правилника за
радиосъобщенията на Международния съюз
за далекосъобщения (ITU), могат да предават
съобщенията си и със спътникови системи в
съответствие с разпоредбите на членове 37,
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N 37 и 59 от Правилника за радиосъобщенията
на Международния съюз за далекосъобщения
(ITU) за мобилни спътникови услуги.
Член 11 – Използване на международни
кодове
Санитарните формирования и транспортни средства могат да използват и кодовете,
и сигналите, определени от Международния
съюз по далекосъобщения, Международната
организация за гражданско въздухоплаване
и Международната морска организация. Тези
кодове и сигнали се използват в съответствие
със стандартите, практиките и процедурите,
създадени от тези организации.
Член 12 – Други средства за комуникация
Ако не е възможна двупосочна радиовръзка,
могат да се използват сигналите, предвидени
в Международния сигнален код, приет от
Международната морска организация или
в съответното приложение към Чикагската
конвенц и я за меж д у народно г ра ж да нско
въздухоплаване от 7 декември 1944 г., както
е изменена впоследствие.
Член 13 – Полетни планове
Споразуменията и уведомленията, свързани
с полетните планове, предвидени в член 29
от Протокола, се формулират, доколкото е
възможно, в съответствие с процедурите,
определени от Международната организация
за гражданско въздухоплаване.
Лицева страна
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Член 14 – Сигнали и процедури за прихващане на санитарни летателни апарати
Ако се използва прихващащ летателен
апарат за удостоверяване на идентичност на
санитарен летателен апарат в полет или се
поиска приземяването му в съответствие с
членове 30 и 31 от Протокола, прихващащият и санитарният летателен апарат трябва
да използват стан дартните процед у ри за
видео- и радиоприхващане, предписани в
приложение 2 към Чикагската конвенция за
международно гражданско въздухоплаване
от 7 декември 1944 г., както е измен яна
впоследствие.
ГЛАВА V – ГРАЖДАНСК А ЗАЩИТА
Член 15 – Карта за самоличност
1. Картата за самоличност на персонала
на гражданската защита, предвидена в член
66, параграф 3 от Протокола, се урежда със
съответните разпоредби на член 2 от този
правилник.
2. Картата за самоличност на персонала
на гражданската защита може да следва образеца, показан на фигура 3.
3. Ако на персонала на гражданската защита
е разрешено да носи леко лично оръжие, това
следва съответно да се впише в посочената
карта.
Обратна страна

(Място, запазено за наименованието на страната и на органа,
който издава настоящата карта)

КАРТА ЗА САМОЛИЧНОСТ
на персонала на гражданската защита
Име …....................................................................................
................................................................................................
Дата на раждане (или възраст) …...................................
Идентификационен № (ако има такъв) …….........................
Притежателят на тази карта е под закрилата на
Женевските конвенции от 12 август 1949 г. и на Допълнителния протокол към Женевските конвенции
от 12 август 1949 г. относно защитата на жертвите
при международни въоръжени конфликти (Протокол
I) в качеството си на …....................................................
..........…...................................................................................
Дата на издаване ………………...
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Карта № ……………...

Подпис на органа,
издаващ картата
Изтича на (дата) …........................………………………….………

Ръст ................

Очи ................

Коса .................

Други отличителни белези или данни:
.............................................................................................
.............................................................................................
Оръжия .............................................................................

СНИМКА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Печат

Подпис на притежателя или
отпечатък от палеца му, или
и двете

Фигура 3. Образец на карта на персонала на гражданската защита (формат: 74 мм x 105 мм).
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Член 16 – Международен отличителен знак
1. Международният отличителен знак на
гражданската защита, предвиден в член 66,
параграф 4 от Протокола, представлява равностранен син триъгълник на оранжев фон.
Образец на знака е показан на фигура 4:
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на флага е равно на един радиус на окръжност. Флагът е правоъгълен и е на бял фон.
4. През нощта или при намалена видимост
знакът може да бъде осветен или светещ. Той
може да бъде изработен от материали, които
го правят разпознаваем с технически средства
за откриване.

Фигура 4. Син триъгълник на оранжев фон.

2. Препоръчва се:
a) ако синият триъгълник е изобразен върху
флаг, наръкавна лента или наметало, за фон
на триъгълника да служи оранжевият флаг,
наръкавната лента или наметалото;
b) един от ъглите на триъгълника да сочи
вертикално нагоре;
c) нито един от върховете на триъгълника
да не достига до края на оранжевия фон.
3. Международният отличителен знак е
толкова голям, колкото е подходящо при
съответните обстоятелства. При всяка възможност отличителният знак се показва върху
плоски повърхности или флагове, видими от
различни посоки и от възможно най-голямо разстояние. При условие за спазване на
инструкциите на компетентния орган персоналът на гражданската защита, доколкото е
възможно, носи облекло и шапки, снабдени
с международния отличителен знак. През
нощта или при намалена видимост знакът
може да бъде осветен или светещ; той също
така може да бъде изработен от материали,
които го правят разпознаваем с технически
средства за откриване.
ГЛАВА VI – СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ СИЛИ
Член 17 – Международен специален знак
1. Международният специален знак за съоръжения и инсталации, съдържащи опасни
сили, така, както е предвидено в член 56,
параграф 7 от Протокола, представлява група
от три яркооранжеви кръга с еднакъв размер,
разположени на една и съща ос, като разстоянието между кръговете е равно на радиуса,
в съответствие с фигура 5, показана по-долу.
2. Знакът е толкова голям, колкото е подходящо при съответните обстоятелства. Когато
се показва върху обширна повърхност, той
може да бъде повторен толкова често, колкото
е подходящо при съответните обстоятелства.
При всяка възможност същият се показва върху
плоски повърхности или флагове, така че да
е видим от различни посоки и от възможно
най-голямо разстояние.
3. Върху флага разстоянието между външните краища на знака и прилежащите страни

Фигура 5. Международен специален знак за съоръжения и инсталации, съдържащи опасни сили.

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ
КАРТА ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЖУРНАЛИСТИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ ОПАСНИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАДАЧИ
Лицева страна
ЗАБЕЛЕЖКИ
Тази карта за самоличност се
издава на журналисти, които (име на държавата,
която издава
изпълняват опасни професикартата)
онални задачи в райони на
въоръжен конфликт. ПритеКАРТА ЗА
жателят є има правото да САМОЛ ИЧНОСТ
бъде третиран като цивилно
НА ЖУРНАлице по силата на Женевски- ЛИСТ, КОЙТО
те конвенции от 12 август
ИЗПЪЛНЯВА
1949 г. и Първия допълни- ОПАСНИ ПРОтелен п ро т окол к ъм тя х. ФЕСИОНАЛНИ
Той трябва винаги да носи
ЗАДАЧИ
със себе си тази карта и ако
бъде арестуван, да я връчи
незабавно на задържалите
го органи, за да могат да
установят самоличността му.
Обратна страна
Издадена от (компетентни органи)
...............................…....
С н и м к а на п ри т е жателя
Място ……………………....
Дата ………………………...
Печат
Подпис на притежателя ............……………..
Фамилно име
...........…………………………
Собствени имена
.................…………………..
Място и дата на раждане ..............…………….
Кореспондент на .....
.............………………...…...
Специалност .............
.........…………………...……..
Валидна до ................
1889

Ръст ……….. Очи …....………
Тегло ………. Коса ……………..
Кръвна група ...............…..
Rh-фактор ...........................
Вероизповедание
(не е задължително)
................................................
Пръстови отпечатъци
(не е задължително)
(Ляв показалец)
(Десен показалец)
Други отличителни белези
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Женевските конвенции от 12 август 1949 г.
относно защитата на жертвите на въоръжени
конфликти с немеждународен характер
(Протокол IІ)
(Приет в Женева на 8 юни 1977 г. Ратифициран с Указ на Държавния съвет № 1586 от
4 август 1989 г.; ДВ, бр. 62 от 1989 г. В сила
за България от 26 март 1990 г.)
ПРЕАМБЮЛ
Високодоговарящите страни,
като напомнят, че хуманитарните принципи, изложени в член 3, общ за Женевските
конвенции от 12 август 1949 г., са в основата
на зачитането на човешката личност в случаи
на въоръжен конфликт от немеждународен
характер;
като напомнят също така, че международноправните актове, които се отнасят до
правата на човека, предоставят основна защита
на човешката личност;
като подчертават необходимостта от осигуряване на по-добра защита за жертвите на
такива въоръжени конфликти;
като напомнят, че в случаите, които не са
предвидени в действащото законодателство,
човешката личност остава под закрилата на
нормите на хуманността и изискванията на
обществената съвест,
се договориха за следното:
Ч АСТ I
ОБХВАТ НА НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ
Член 1 – Материална област на прилагане
1. Този Протокол, който доразвива и допълва член 3, общ за Женевските конвенции от 12
август 1949 г., без да изменя съществуващите
условия за неговото прилагане, се прилага
спрямо всеки въоръжен конфликт, който
не е обхванат от член 1 от Допълнителния
протокол към Женевските конвенции от 12
август 1949 г. относно защитата на жертвите
при международни въоръжени конфликти
(Протокол I), и протича на територи ята
на някоя Високодоговаряща страна между
нейните въоръжени сили и отцепнически
въоръжени сили или други организирани
въоръжени групи, които под отговорно командване осъществяват върху част от нейната
територия такъв контрол, който им дава
възможност да провеждат продължителни и
съгласувани военни операции и да прилагат
този Протокол.
2. Този Протокол не се прилага в ситуации на вътрешни размирици и вълнения,
като бунтове или изолирани и спорадични
актове на насилие и други действия от подобно естество, тъй като те не представляват
въоръжени конфликти.
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Член 2 – Област на прилагане по отношение на отделните лица
1. Този протокол се прилага без каквато
и да е дискриминация, основаваща се на
раса, цвят на кожата, пол, език, религия или
вярвания, политически или други убеждения,
национален или социален произход, имотно
състояние, рождение или друг статут или на
друг подобен критерий (назовавана по-нататък
в текста „дискриминация“), по отношение на
всички лица, засегнати от въоръжен конфликт
според определението му в член 1.
2. След приключването на въоръжения
конфликт всички лица, лишени от своята
свобода или чиято свобода е ограничена по
причини, свързани с този конфликт, както и
лицата, лишени от свобода или чиято свобода
е ограничена след конфликта по същите причини, се ползват от закрилата на членове 5 и
6 до края на това лишаване или ограничаване
на свободата.
Член 3 – Ненамеса
1. Нищо в този Протокол не може да бъде
тълкувано като засягащо суверенитета на държавата или отговорността на правителството
с всички законни средства да поддържа или
възстановява реда и законността в държавата
или да защитава националното единство и
териториалната цялост на държавата.
2. Нищо в този Протокол не може да бъде
тълкувано като оправдание за пряка или косвена намеса по каквато и да е причина във
въоръжения конфликт или във вътрешните
или външните работи на Високодоговарящата страна, на чиято територия протича този
конфликт.
Ч АСТ II
ХУМАННО ТРЕТИРАНЕ
Член 4 – Основни гаранции
1. Всички лица, които не участват пряко
или са прекратили участието си във военните
действия, независимо дали тяхната свобода е
ограничена, или не, имат право на зачитане
на тяхната личност, чест, убеждения и религиозни обреди. При всички обстоятелства
те се третират хуманно и без каквато и да
е дискриминация. Забранено е да се дава
заповед да няма оцелели.
2. Без да се накърнява общият характер
на изложените по-горе разпоредби, следните
деяния по отношение на лицата, посочени
в параграф 1, са и ще останат забранени по
всяко време и навсякъде:
а) насилие над живота, здравето и физическото или психическото състояние на лица
и по-специално убийство, както и жестоко
третиране, като изтезания, осакатяване или
каквато и да е друга форма на телесно наказание;
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b) колективни наказания;
c) вземане на заложници;
d) терористични действия;
e) поругаване на личното достойнство и
по-специално унизително и оскърбително
третиране, изнасилване, принуждаване към
проституиране и всяка друга форма на непристойно посегателство;
f) робство и търговия с роби във всичките
им форми;
g) плячкосване;
h) заплаха за извършване на някое от посочените по-горе деяния.
3. На децата се осигуряват необходимите
грижи и помощ и по-специално:
а) те пол у чават образование, вк лючително религиозно и нравствено възпитание,
съобразно желанието на техните родители, а
при отсъствие на родители – на лицата, които
носят отговорност за тях;
b) предприемат се всички необходими
мерки, за да бъде улеснено събирането на
временно разделени семейства;
c) децата, които не са навършили петнадесетгодишна възраст, не се зачисляват във
въоръжените сили или групи, както и не
може да им се разрешава да вземат участие
във военни действия;
d) специа лната закрила, предвидена в
разпоредбите на този член по отношение на
децата, които не са навършили петнадесетгодишна възраст, остава приложима спрямо тях,
ако те участват пряко във военните действия,
независимо от разпоредбите на буква c), и
бъдат пленени;
e) ако е необходимо, се предприемат мерки
по възможност със съгласието на родителите
им или на лицата, които по закон или обичай носят пряка отговорност за съответните
деца, те да бъдат временно евакуирани от
района, където се водят военни действия,
в по-безопасен район във вътрешността на
страната, както и да се осигури те да бъдат
придружавани от лица, отговорни за тяхната
сигурност и благосъстояние.
Член 5 – Лица, чиято свобода е ограничена
1. В допълнение към разпоредбите от
член 4 по отношение на лицата, лишени от
свобода по причини, свързани с въоръжения
конфликт, независимо дали са интернирани,
или задържани, следните разпоредби се съб
людават като минимум:
а) ранените и болните се третират в съответствие с член 7;
b) в същата степен както на местното цивилно население, така и на лицата, до които
се отнасят разпоредбите от този параграф, им
се осигурява храна, питейна вода и необходимите хигиенни и здравословни условия, както
и ефикасна защита срещу суровия климат и
опасностите от въоръжения конфликт;
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c) разрешава им се да получават индивидуални или колективни помощи;
d) разрешава им се да изповядват своята
религия и ако са отправили такава молба,
при наличието на възможност да получават
духовна помощ от свещеници или от други
лица, които изпълняват своите богослужебни
функции;
e) ако бъдат заставени да полагат труд,
осигуряват им се условия на труд и мерки за
охрана на труда, сходни с тези, от които се
ползва местното цивилно население.
2. Онези, които отговарят за интернирането или задържането на лицата, посочени в
параграф 1, съблюдават също така в рамките
на своите възможности следните разпоредби
по отношение на тези лица:
а) с изключение на случаите, когато мъже
и жени от едно семейство са настанени заедно, жените се държат в помещения, отделени
от помещенията за мъже, и са под прекия
надзор на жени;
b) разрешено им е да изпращат и получават
писма и пощенски картички, чийто брой може
да бъде ограничен от компетентните власти,
ако последните сметнат това за необходимо;
c) местата за интерниране и задържане не
се разполагат в близост до зоната на бойните
действия; лицата, посочени в параграф 1, се
евакуират, ако местата, където те са интернирани или задържани, бъдат изложени на пряка
опасност, която произтича от въоръжения
конфликт, стига да е възможно евакуацията
им да бъде осъществена при достатъчно безопасни условия;
d) те имат правото на медицински прегледи;
e) тяхното физическо или психическо здраве
и неприкосновеността им не са застрашени
от каквото и да е неоправдано действие или
бездействие; във връзка с това се забранява
лицата, до които се отнася този член, да бъдат подлагани на каквато и да е медицинска
процедура, която не е оправдана от здравословното състояние на съответното лице и
не е съвместима с общоприетите медицински
норми, прилагани от здравна гледна точка
при аналогични обстоятелства спрямо лица,
които са на свобода.
3. Лицата, които не са посочени в параграф 1
и чиято свобода е ограничена по някакъв
начин по причини, свързани с въоръжения
конфликт, се третират хуманно в съответствие
с член 4 и с параграф 1, букви а), c) и d) и
параграф 2, буква b) от този член.
4. Ако е взето решение за освобождаване на лица, лишени от свобода, лицата,
които са взели това решение, предприемат
необходимите мерки, за да осигурят тяхната
безопасност.
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Член 6 – Наказателно преследване
1. Този член се отнася до преследването и
наказването по съдебен път за престъпления,
свързани с въоръжения конфликт.
2. Не се взема съдебно решение и не се
изпълнява наказание по отношение на лице,
признато за виновно в нарушение, освен въз
основа на присъда, произнесена от съд, която
предоставя необходимите гаранции за независимост и безпристрастност и по-специално:
а) процедурата гарантира обвиняемият да
бъде информиран без забавяне за подробностите по правонарушението, в което е обвинен,
и му предоставя преди и по време на неговия
съдебен процес всички необходими права и
средства за защита;
b) никой не се осъжда за правонарушение
освен въз основа на лична наказателна отговорност;
c) никой не може да бъде признат за виновен в каквото и да е престъпление поради
действие или бездействие, което според закона
не е съставлявало престъпление към момента на извършване на деянието; недопустимо
е да бъде наложено по-тежко наказание от
онова, което е било приложимо по времето,
когато престъплението е извършено; ако след
извършване на правонарушението законът е
предвидил налагане на по-леко наказание,
правонарушителят се ползва от него;
d) всеки, който е обвинен в правонарушение,
се счита за невинен, докато неговата вина не
бъде доказана въз основа на закона;
e) всеки, който е обвинен в правонарушение, има правото да бъде съден в негово
присъствие;
f) никой не може да бъде принуждаван
да дава показания срещу себе си или да се
признае за виновен.
3. При произнасяне на присъдата осъденото
лице се уведомява за правото му на обжалване
по съдебен или друг ред, както и за сроковете,
в които то би могло да се възползва от това
свое право.
4. Смъртна присъда не се произнася по
отношение на лица, които в момента на извършване на правонарушението са били под
осемнадесетгодишна възраст, както и не се
изпълнява по отношение на бременни жени
или майки на малки деца.
5. При приключване на военните действия
управляващите власти се стремят да предоставят възможно най-широка амнистия за
лицата, участвали във въоръжения конфликт,
както и за лишените от свобода по причини,
свързани с въоръжения конфликт, независимо
дали са интернирани, или задържани.
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Ч АСТ III
РАНЕНИ, БОЛНИ И ПРЕТЪРПЕЛИ КОРАБО
КРУШЕНИЕ
Член 7 – Закрила и грижи
1. Всички ранени, болни и претърпели
корабокрушение лица, независимо дали са
участвали, или не са участвали във въоръжения конфликт, се зачитат и закрилят.
2. При всички обстоятелства те се третират
хуманно и получават във възможно най-голяма
степен и в най-краткия възможен срок медицинските грижи и помощ, които се налагат
от тяхното състояние. Между тях не се прави
разграничение по каквито и да било други
съображения освен от медицински характер.
Член 8 – Издирване
Винаги когато обстоятелствата позволяват
това и особено след сражение, своевременно
се предприемат всички възможни мерки, за
да бъдат издирени и прибрани ранените, бол
ните и претърпелите корабокрушение лица и
да им бъдат осигурени необходимите грижи
и защита от мародерство и малтретиране,
както и да бъдат издирени и погребани по
подобаващ начин загиналите и да се попречи
те да бъдат ограбени.
Член 9 – Закрила на санитарния и бого
служебния персонал
1. Лицата от санитарния и богослужебния
персонал се зачитат и закрилят и им се оказва
всякаква възможна помощ за изпълнение на
техните задължения. Тези лица не се заставят
да изпълняват задачи, които са несъвместими
с тяхната хуманитарна мисия.
2. При изпълнение на своите задължения
от санитарния персонал не може да се изисква
да дава предимство на което и да било лице
по други съображения освен от медицински
характер.
Член 10 – Обща закрила на санитарните
функции
1. При никакви обстоятелства никое лице
не се наказва за изпълнението на санитарни
функции, съвместими с медицинската етика,
независимо на кого то е оказало съответната
помощ.
2. Лицата, които изпълняват санитарни
функции, не се заставят да извършват действия
или да изпълняват задачи, които са в разрез с
нормите на медицинската етика или с други
норми, предвидени в интерес на ранените и
болните, или с разпоредбите на този Протокол,
както и не могат да бъдат принуждавани да
се въздържат от извършването на действия,
изисквани от тези норми и разпоредби.
3. Професионалните задължения на лицата,
изпълняващи санитарни функции, по отношение на информацията, която те биха могли
да получат относно ранените и болните, за
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които се грижат, трябва да бъдат зачитани с
уговорката за съблюдаване на разпоредбите
на националното законодателство.
4. С уговорката за съблюдаване на разпоредбите на националното законодателство никое
лице, което изпълнява санитарни функции, не
може да бъде наказано по какъвто и да било
начин поради това, че е отказало да предостави
информация относно ранените и болните, за
които то се грижи или се е грижило.
Член 11 – Закрила на санитарните формирования и транспортни средства
1. Санитарните формирования и транспортни средства се зачитат и закрилят по всяко
време и не могат да бъдат обект на нападение.
2. Закрилата, на която имат право санитарните формирования и транспортни средства,
може да бъде прекратена само ако те се използват за извършването, извън хуманитарните им
задължения, на актове на враждебност. Закрилата обаче може да бъде прекратена само след
отправяне на своевременно предупреждение,
което определя при всички подходящи случаи
разумни срокове, и след като това предупреждение не е дало резултат.
Член 12 – Отличителна емблема
Под ръководството на заинтересованите
компетентни власти отличителната емблема – червен кръст, червен полумесец или
червен лъв и слънце на бял фон, трябва да
бъде носена от санитарния и богослужебния
персонал и се изобразява на санитарните формирования и санитарните транспортни средства. Тя се зачита при всички обстоятелства.
Всяка нейна неправилна употреба е забранена.
Ч АСТ I V
ЦИВИЛНО НАСЕЛЕНИЕ
Член 13 – Закрила на цивилното население
1. Цивилното население и отделните цивилни лица се ползват от обща закрила срещу
опасностите, които произтичат от военните
операции. С цел осъществяването на тази
закрила при всички обстоятелства се спазват
следните правила.
2. Цивилното население като такова, както
и отделните цивилни лица не могат да бъдат
обект на нападение. Актовете на насилие
или заплахите с насилие, чиято основна цел
е да тероризират цивилното население, са
забранени.
3. Цивилните лица се ползват от закрилата,
предвидена в разпоредбите от тази част на
този Протокол, доколкото и докато не участват
пряко във военните действия.
Член 14 – Закрила на обектите, необходими
за оцеляването на цивилното население
Забранено е подлагането на цивилни лица
на глад като метод за водене на бойни действия. Поради това се забранява за тази цел да
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бъдат нападани, унищожавани, премествани
или превръщани в негодни за използване
обектите, които са крайно необходими за
оцеляването на цивилното население, като
например хранителни продукти, земеделски
райони за тяхното произвеждане, посеви,
добитък, инсталации за и запаси от питейна
вода и напоителни съоръжения.
Член 15 – Закрила на съоръженията и инсталациите, които съдържат опасни сили
Съоръженията или инсталациите, които
съдържат опасни сили, а именно язовири,
бентове и ядрени електроцентрали, не могат
да стават обект на нападение дори когато
представляват военни цели, ако нападението
може да предизвика освобождаване на опасни
сили и произтичащи от това тежки загуби
сред цивилното население.
Член 16 – Закрила на културни обекти и
на местата за богослужение
Без да се накърняват разпоредбите на Хагската конвенция от 14 май 1954 г. за защита
на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, забранява се да се извършват
каквито и да било актове на враждебност,
насочени срещ у историческ и паметници,
произведения на изкуството или места за
богослужение, които са част от културното
или духовното наследство на народите, както
и да се използват такива обекти в подкрепа
на военните усилия.
Член 17 – Забрана за насилствено разселване на цивилни лица
1. Недопустимо е да се издават заповеди
за разселване на цивилното население по
причини, свързани с въоръжения конфликт,
освен когато това се налага заради сигурност
та на съответните цивилни лица или поради
наложителни съображения от военен характер.
Ако се налага да бъде осъществено такова
разселване, предприемат се всички възможни
мерки, за да може цивилното население да
бъде прието при задоволителни условия по
отношение на настаняване, хигиена, здравеопазване, безопасност и изхранване.
2. Цивилни лица не се заставят да напускат собствената си територия по причини,
свързани с въоръжения конфликт.
Член 18 – Дружества за оказване на помощ
и акции за доставяне на помощи
1. Дружествата за оказване на помощ,
които се намират на територията на Високодоговарящата страна, като например
организации на Червения кръст (Червения
полумесец, Червения лъв и слънце), могат
да предложат своите услуги за изпълнението
на традиционните си функции по отношение
на жертвите на въоръжения конфликт. Цивилното население може, дори по собствена
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инициатива, да предложи да прибира и да се
грижи за ранените, болните и претърпелите
корабокрушение лица.
2. Ако цивилното население изпитва прекомерни лишения поради липса на припаси,
необходими за неговото оцел яване, като
например хранителни продукти и медикаменти, със съгласието на заинтересованата
Високодоговаряща страна се предприемат
акции за доставяне на помощи, които имат
изключително хуманитарен и безпристрастен
характер и се осъществяват без каквато и да
е дискриминация.
Ч АСТ V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 19 – Разпространение
Текстът на този Протокол се разпространява
във възможно най-голяма степен.
Член 20 – Подписване
Този Протокол е отворен за подписване от
страните по Конвенциите шест месеца след
подписването на Заключителния акт и ще
остане отворен за подписване в продължение
на дванадесет месеца.
Член 21 – Ратифициране
Този Протокол се ратифицира във възможно
най-кратък срок. Ратификационните документи се депозират в Швейцарския федерален
съвет, който е депозитар на Конвенциите.
Член 22 – Присъединяване
Този Протокол е отворен за присъединяване
на всяка страна по Конвенциите, която не го
е подписала. Документите за присъединяване
се депозират при депозитаря.
Член 23 – Влизане в сила
1. Този Протокол влиза в сила шест месеца след като бъдат депозирани два ратификационни документа или документи за
присъединяване.
2. За всяка страна по Конвенциите, която
е ратифицирала този Протокол по-късно или
се е присъединила към него, той влиза в сила
шест месеца след депозирането на нейния
ратификационен документ или документа за
присъединяване.
Член 24 – Изменение
1. Всяка Високодоговаряща страна може да
предлага изменения на този Протокол. Текстът
на всяко предложено изменение се предава на
депозитаря, който решава, след консултации
с всички Високодоговарящи страни и с Международния комитет на Червения кръст, дали
да бъде свикана конференция за обсъждане
на предложеното изменение.
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2. Депозитарят кани на тази конференция
всички Високодоговарящи страни, както и
страните по Конвенциите независимо дали са
подписали, или не са подписали този Протокол.
Член 25 – Денонсиране
1. В случай че някоя от Високодоговарящите
страни денонсира този Протокол, денонсирането влиза в сила не по-рано от шест месеца
след получаването на документа за денонсиране. Ако обаче към момента на изтичането
на този срок денонсиращата страна участва в
ситуация, посочена в член 1, денонсирането
влиза в сила едва след края на въоръжения
конфликт. Независимо от това лицата, които
са лишени от свобода или чиято свобода е
ограничена по причини, свързани с въоръжения конфликт, продължават да се ползват
от разпоредбите на този Протокол, докато не
бъдат окончателно освободени.
2. Денонсирането се нотифицира писмено
до депозитаря, който го съобщава на всички
Високодоговарящи страни.
Член 26 – Нотифициране
Депозитарят информира всички Високо
договарящи страни, както и страните по
Конвенциите независимо дали са подписали
този Протокол, или не, за:
а) подписването на този Протокол и депозирането на ратификационни документи и
документи за присъединяване в съответствие
с членове 21 и 22;
b) датата на влизане в сила на този Протокол в съответствие с член 23; и
c) съобщенията и декларациите, получени
в съответствие с член 24.
Член 27 – Регистриране
1. След влизането му в сила този Протокол
се предава от депозитаря на Секретариата
на Организацията на обединените нации за
регистрация и публикуване съгласно член 102
от Устава на Организацията на обединените
нации.
2. Депозитарят също информира Секретариата на Организацията на обединените
нации за всички документи за ратификация
и присъединяване, които е получил по отношение на този Протокол.
Член 28 – Автентични текстове
Оригина лът на този Протокол, чии то
текстове на английски, арабски, испански,
китайски, руски и френски език са еднакво
автентични, се депозира при депозитаря, който
изпраща заверени копия от него до всички
страни по Конвенциите.
1890
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Женевските конвенции от 12 август
1949 г. относно приемането на допълнителна
отличителна емблема
(Протокол ІІІ)
(Приет в Женева на 8 декември 2005 г. Ратифициран със Закон на НС от 19 юли 2006 г.;
ДВ, бр. 62 от 2006 г. В сила за България от
13 март 2007 г.)

Преамбюл
Високодоговарящите страни,
(ПП1) като потвърждават разпоредбите
на Женевските конвенции от 12 август 1949 г.
(по-конкретно членове 26, 38, 42 и 44 от Първата Женевска конвенция) и, доколкото са
приложими, Допълнителните протоколи към
тях от 8 юни 1977 г. (по-конкретно членове
18 и 38 от Допълнителен протокол І и член
12 от Допълнителен протокол ІІ) относно
използването на отличителните емблеми;
(ПП2) като желаят да допълнят горепосочените протоколи с оглед повишаване на
тяхната защитна стойност и засилване на
универсалния им характер;
(ПП3) като отбелязват, че този Протокол
не ограничава признатото право на Високодоговарящите страни да продължат да използват
емблемите, които те ползват понастоящем в
изпълнение на задълженията им по Женевските конвенции и, доколкото са приложими,
Допълнителните протоколи към тях;
(ПП4) като припомнят, че задължението
за зачитане на лицата и обектите, намиращи
се под закрилата на Женевските конвенции
и Допълнителните протоколи към тях, произтича от техния защитен статут по силата
на международното право и не зависи от
използването на отличителните емблеми,
знаци или сигнали;
(ПП5) като подчертават, че в отличителните емблеми не е вложено каквото и да е
религиозно, етническо, расово, регионално
или политическо значение;
(ПП6) като изтъкват важността на факта
да се гарантира пълното зачитане на задълженията във връзка с отличителните емблеми,
които са признати от Женевските конвенции
и, доколкото са приложими, Допълнителните
протоколи към тях;
(ПП7) като припомнят, че член 44 на
Първата Женевска конвенция въвежда разграничение между защитното и обозначителното
използване на отличителните емблеми;
(ПП8) като припомнят също така, че предприемайки действия на територията на друга
държава, националните дружества следва да се
уверят, че емблемите, които възнамеряват да
използват в рамките на тези действия, могат
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да се използват в страната, където се извършват действията, и в страната или страните на
транзитно преминаване;
(ПП9) като съзнават трудностите, които
определени държави и национални дружества
могат да срещнат при използване на съществуващите отличителни емблеми;
(ПП10) като отбелязват твърдото намерение на Международния комитет на Червения кръст, Международната федерация на
дружествата на Червения кръст и Червения
полумесец и Международното движение на
Червения кръст и Червения полумесец да
запазят досегашните си наименования и отличителни емблеми;
се договориха за следното:
Член 1 – Спазване и приложна област на
този Протокол
1. Високодоговарящите страни се задължават да спазват и да осигуряват спазването
на този Протокол при всички обстоятелства.
2. Този Протокол потвърждава и допълва
разпоредбите на Четирите Женевски конвенции от 12 август 1949 г. (Женевските конвенции) и, доколкото са приложими, на двата
Допълнителни протокола към тях от 8 юни
1977 г. (Допълнителните протоколи от 1977 г.),
що се отнася до отличителните емблеми, а
именно червения кръст, червения полумесец
и червения лъв и слънце, и ще се прилага
при условията, посочени в тези разпоредби.
Член 2 – Отличителни емблеми
1. С този Протокол се признава допълнителна отличителна емблема наред с отличителните емблеми по Женевските конвенции
и за същите цели. Отличителните емблеми
имат еднакъв статут.
2. Тази допълнителна отличителна емблема,
състояща се от червена рамка във формата на
квадрат, изправен на единия си връх върху бял
фон, съответства на илюстрацията в приложението към този Протокол. В този Протокол
тази отличителна емблема е посочена като
„емблема от Третия протокол“.
3. Условията за използване и зачитане на
емблемата от Третия протокол са еднакви с
тези за отличителните емблеми, определени
от Женевските конвенции и, доколкото са
приложими, от Допълнителните протоколи
от 1977 г.
4. Санитарните служби и богослужебният
персонал на въоръжените сили на Високодоговарящите страни имат право, без ограничаване действието на обичайно носените от
тях емблеми, временно да използват всяка
от отличителните емблеми по параграф 1 на
този член, ако с това се създават условия за
по-добра закрила.
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Член 3 – Обозначително използване на
емблемата от Третия протокол
1. Националните дружества на онези Високодоговарящи страни, които решат да използват емблемата от Третия протокол, имат
право, използвайки емблемата в съответствие
с приложимото национално законодателство,
по свой избор да включват към нея с обозначителна цел:
а) отличителна емблема, призната от Женевските конвенции, или съчетание от такива
емблеми, или
b) друга емблема, която ефективно се използва от дадена Високодоговаряща страна и
е обявена чрез депозитаря на останалите Високодоговарящи страни и на Международния
комитет на Червения кръст преди приемането
на този Протокол.
Включването се извършва съгласно илюстрацията, дадена в приложението към този
Протокол.
2. Национално дружество, решило да включи към емблемата от Третия протокол друга
емблема съгласно горепосочения параграф 1,
има право в съответствие с националното
законодателство да използва изображението
на тази емблема, като го използва в рамките
на своята национална територия.
3. Националните дружества имат право в
съответствие с националното си законодателство и при извънредни обстоятелства и с цел
улесняване дейността си да използват временно
отличителната емблема, както е предвидено
в член 2 на този Протокол.
4. Този член не засяга нито правния статут на отличителните емблеми, признати
от Женевските конвенции и този Протокол,
нито правния статут на която и да било друга емблема, включена с опознавателни цели
съгласно параграф 1 на този член.
Член 4 – Международен комитет на Червения кръст, Международна федерация на
дружествата на Червения кръст и Червения
полумесец
Меж дународният комитет на Червения
кръст, Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, както и техният надлежно упълномощен
персонал имат право да използват, при изключителни обстоятелства и с цел облекчаване на работата си, отличителната емблема,
предвидена в член 2 на този Протокол.
Член 5 – Мисии под егидата на Организацията на обединените нации
Санитарните служби и богослужебният
персонал, участващи в операции под егидата на Организацията на обединените нации,
имат право със съгласието на участващите
държави да използват една от отличителните
емблеми, посочени в членове 1 и 2.
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Член 6 – Предотвратяване и ограничаване
на злоупотреби
1. Разпоредбите на Женевските конвенции
и, доколкото са приложими, на Допълнителните протоколи от 1977 г. относно предотвратяването и ограничаването на злоупотреби
с отличителните емблеми се прилагат по
същия начин и спрямо емблемата на Третия
протокол. По-конкретно Високодоговарящите
страни вземат необходимите мерки за предот
вратяване и ограничаване по всяко време на
каквито и да е злоупотреби с отличителните
емблеми, посочени в членове 1 и 2, както и с
техните изображения, включително неправомерното използване и употреба на каквито и
да било имитиращи знаци или изображения.
2. Независимо от горепосочения параграф 1
на този член Високодоговарящите страни могат да разрешат на предишни ползватели на
емблемата от Третия протокол или на нейни
имитации да продължат употребата им, при
условие че по време на въоръжен конфликт тази
употреба не създава впечатлението за предоставена закрила по Женевските конвенции и,
доколкото са приложими, по Допълнителните
протоколи от 1977 г., както и при условие,
че правата за това използване са придобити
преди приемането на този Протокол.
Член 7 – Разпространение
Високодоговарящите страни предприемат
действия в мирно време и по време на въоръжен конфликт да разпространяват този
Протокол във възможно най-широк мащаб и
по-конкретно – да включат неговото изучаване
в програмите за военно обучение, както и
да насърчават изучаването на Протокола от
цивилното население, така че с текста му да
бъдат запознати въоръжените сили и цивилното население.
Член 8 – Подписване
Този Протокол е отворен за подписване от
държавите – страни по Женевските конвенции, в деня на приемането му и ще остане
отворен за период от дванадесет месеца.
Член 9 – Ратификация
Протоколът следва да бъде ратифициран
във възможно най-кратък срок. Ратификационните документи се депозират на Швейцарския
федерален съвет – депозитар на Женевските
конвенции и на Допълнителните протоколи
от 1977 г.
Член 10 – Присъединяване
Този Протокол е отворен за присъединяване от всяка държава – страна по Женевските конвенции, която не го е подписала.
Документите за присъединяване се депозират
при депозитаря.
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Член 11 – Влизане в сила
1. Този Протокол влиза в сила шест месеца
след депозирането на два ратификационни
документа или документи за присъединяване.
2. За всяка една от държавите, страни по
Женевските конвенции, която ратифицира
или се присъединява към този Протокол впоследствие, той влиза в сила шест месеца след
депозирането от тази страна на документа за
ратификация или присъединяване.
Член 12 – Договорни отношения при влизането в сила на този Протокол
1. Когато страните по Женевските конвенции са също така и страни по този Протокол,
Конвенциите се прилагат в съответствие с
допълненията, предвидени в този Протокол.
2. Ако една от участващите в конфликта
страни не е обвързана с този Протокол,
държавите, страни по Протокола, остават
обвързани с него във взаимоотношенията си.
Освен това те са обвързани с този Протокол
по отношение на всяка една от страните, които не са обвързани с него, ако последната
приеме и прилага разпоредбите му.
Член 13 – Поправки
1. Всяка Високодоговаряща страна може да
предлага поправки към този Протокол. Текстът
на всяка предлагана поправка се съобщава на
депозитаря, който след консултации с всички
Високодоговарящи страни, Международния
комитет на Червения кръст и Международната
федерация на дружествата на Червения кръст
и Червения полумесец решава дали да свика
конференция за разглеждане на предложените
поправка или поправки.
2. Депозитарят кани на тази конференция
всички Високодоговарящи страни, както и
страните по Женевските конвенции независимо от факта, дали са подписали този Протокол.
Член 14 – Денонсиране
1. В случай че дадена Високодоговаряща
страна денонсира този Протокол, денонсирането влиза в сила една година след получаването
на документа за денонсиране. Но ако при изтичането на тази една година денонсиращата
страна продължава да се намира в ситуация
на въоръжен конфликт или окупация, денонсирането не може да влезе в сила преди края
на въоръжения конфликт или окупацията.
2. Денонсирането се съобщава писмено на
депозитаря, който уведомява за това всички
Високодоговарящи страни.
3. Денонсирането влиза в сила само по
отношение на денонсиращата страна.
4. Денонсирането по параграф 1 не засяга
задълженията, които вече са възникнали
за денонсиращата страна по силата на този
Протокол поради въоръжен конфликт или
окупация, що се отнася до актове, извършени,
преди денонсирането да влезе в сила.
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Член 15 – Нотифициране
Депозитарят уведомява Високодоговарящите страни, както и страните по Женевските
конвенции независимо от факта, дали са
подписали този Протокол, относно:
а) положените под този Протокол подписи и
депозирането на документите за ратификация
и присъединяване по реда на членове 8, 9 и 10;
b) датата на влизане в сила на този Протокол съгласно член 11 в срок десет дни след
влизането му в сила;
с) получените уведомления в съответствие
с член 13;
d) нотифицираните денонсирания по реда
на член 14.
Член 16 – Регистрация
1. След влизането му в сила този Протокол
се предава от депозитаря на Секретариата на
Организацията на обединените нации за регистрация и публикуване в съответствие с Устава
на Организацията на обединените нации.
2. Освен това депозитарят уведомява Секретариата на Организацията на обединените
нации за всички получени нотификации за
ратификация, присъединяване и денонсиране
по отношение на този Протокол.
Член 17 – Автентични текстове
Оригина лът на този Протокол, чии то
текстове на английски, арабски, испански,
китайски, руски и френски език са еднакво
автентични, се депозира при депозитаря, който
изпраща заверени копия от него на всички
държави, страни по Женевските конвенции.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЕМБЛЕМА ОТ ТРЕТИЯ ПРОТОКОЛ
(Член 2, параграф 2 и член 3, параграф 1
на Протокола)
Член 1 – Отличителна емблема

Член 2 – Обозначително използване на
емблемата от третия Протокол

1891

Включване на емблема
съгласно член 3
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила
и нормативи за проектиране, изграждане и
ползване на обектите и съоръженията за
пренос, съхранение, разпределение и доставка
на природен газ (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 1 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. подводните газопроводи, които включват
газопровод или газопроводи и съоръженията към тях, наричани по-нататък „подводни
газопроводи“;“.
2. Досегашните т. 1 – 6 стават съответно
т. 2 – 7.
§ 2. В чл. 2 се създава т. 5:
„5. зоните за безопасност съгласно Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти, приета с ПМС № 230
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 75 от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.)“ се заменят с
„Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г.
(ДВ, бр. 106 от 2006 г.)“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Вложените в подводните газопроводи
продукти са с експлоатационни характеристики, определени с инвестиционния проект
на конкретния строеж.“
§ 4. Създава се глава първа „а“ „ПРАВИЛА
И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ
И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА ПОДВОДНИТЕ
ГАЗОПРОВОДИ“ с чл. 5а – чл. 5д.
„Чл. 5а. Подводните газопроводи се разполагат върху дъното на водния басейн или в
недрата му в границите на вътрешните морски
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води и/или на териториалното море, както
и на част от сушата и включват газопровод
или газопроводи и съоръженията към тях за
транспортиране на природен газ до последното изолационно съединение след последния
спирателен вентил по посока на движение на
газа, което представлява точката на свързване
с друга газова инфраструктура в сухоземните
граници на страната.
Ч л. 5б. Под вод н и т е га зоп ровод и к ат о
линейни енергийни обекти на техническата
инфраструктура се проектират в съответствие
с предвижданията на подробните устройствени планове и при спазване изискванията на
БДС EN 14161.
Чл. 5в. От всяка страна на частта на подводните газопроводи в сухоземните граници
на страната се установява територия с режим
на превантивна устройствена защита, чиито
отстояния се определят в съответствие с БДС
EN 14161.
Чл. 5г. (1) Подводните газопроводи се изграждат при спазване на одобрените проекти
и на изискванията на БДС EN 14161.
(2) Изпитванията на съоръженията на
подводните газопроводи се извършват в съответствие с БДС EN 14161.
Чл. 5д. (1) Подводните газопроводи се
ползват след въвеждането им в експлоатация
по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Наблюденията и проверките, свързани
с обслужването и безопасната експлоатация
на подводните газопроводи, се извършват в
съответствие с БДС EN 14161.“
§ 5. В чл. 40 думите „от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ се заменят
с абревиатурата „ЗУТ“.
§ 6. Навсякъде в наредбата думата „далекосъобщителна“ се заменя с „електронна
съобщителна“.
§ 7. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 1 се създава ал. 3:
„(3) Изискванията по ал. 1 не се прилагат
за подводни газопроводи.“
2. Параграф 3 се отменя.
Министър на регионалното развитие:
Десислава Терзиева
Министър на инвестиционното проектиране:
Иван Данов
Министър на икономиката и енергетиката:
Драгомир Стойнев
2116
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда
за освобождаване на лица с 50 и над 50 на
сто намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане и лица или семейства,
отглеждащи деца с трайни увреждания до
18-годишна възраст и до завършване на средно
образование, но не по-късно от 20-годишна
възраст, от винетни такси при ползване на
републиканските пътища (обн., ДВ, бр. 107
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 56
от 2011 г.; изм. с Решение № 2847 от 2012 г.
на ВАС на РБ – ДВ, бр. 29 от 2012 г.; изм.,
бр. 54 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в т. 1 думата „ДЕЛК“ се заличава;
б) точка 2 се изменя така:
„2. копие на пълномощното по ал. 3, на
което при подаване на документите упълномощеното лице вписва „Вярно с оригинала“
и се подписва;“
в) точка 4 се изменя така:
„4. лична карта или личен паспорт на лицето по ал. 1, когато документите се подават
от него (за справка), или лична карта или
личен паспорт на лицата в случаите по ал. 2
и 3 (за справка);“
г) точки 5, 6 и 7 се отменят.
2. Създава се нова ал. 5, както следва:
„(5) Заявлението-декларация и документите
по ал. 4 се подават от лицата по ал. 1, 2 и 3
лично, по пощата с обратна разписка или по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.“
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Дирекциите „Социално подпомагане“ подготвят и изпращат до областните пътни управления на Агенция „Пътна
инфраструктура“ месечна заявка по образец
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(приложение № 2) за получаване на безплатни
едногодишни винетки. Месечната заявка се
изпраща до 30-о число на месеца.
(2) В срок до 10-о число на следващия
месец дирекциите „Социално подпомагане“
изпращат до областните пътни управления
на Агенция „Пътна инфраструктура“ копие
на регистрационния дневник по чл. 6 (приложение № 3).“
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Дирекциите „Социално подпомагане“ предоставят на лицата по ал. 2 едногодишните винетки веднага след приемането
и обработването на документите, ако същите
отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) При констатиране на пропуски в изис
куемите документи дирекция „Социално подпомагане“ дава на заявителя 7-дневен срок за
отстраняването им.
(3) Непредоставените едногодишни винетки
от дирекциите „Социално подпомагане“ се
връщат за унищожаване с приемателно-предавателен протокол по образец (приложение № 4)
в областните пътни управления на Агенция
„Пътна инфраструктура“ в срок до 20 януари
на следващата година.“
§ 4. В чл. 6 се създава т. 4 със следния тест:
„4. регистрационен номер на моторното превозно средство, обем на двигателя и
мощност.“
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Областните пътни управления на
Агенция „Пътна инфраструктура“ съхраняват предоставените от дирекции „Социално
подпомагане“ месечни заявки (приложение
№ 2), копие на регистрационния дневник
по чл. 6 (приложение № 3) и екземпляр от
приемателно-предавателните протоколи по
чл. 4, както и протоколите по чл. 5, ал. 2
(приложение № 4) за неполучени винетни
стикери.“
§ 6. В чл. 8 думите „изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура“
се заменят с „Председателя на Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
§ 7. В § 1 на допълнителната разпоредба
думата „ДЕЛК“ се заличава.
§ 8. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –
………………………..................................……

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

От
ЕГН
………………………………………………………………..................................................….
(трите имена и ЕГН на декларатора)

с постоянен адрес:
община:

гр./с.:

ул.

ж.к. (кв.):
№

бл.

п.к.

вх.

ап.

тел.:

Л.к.(л.п.) №
, изд. от
на
в качеството си на собственик/лице или семейство, отглеждащо дете с трайни увреждания до
18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст/
правоимащ съпруг, когато е съпружеска имуществена общност (пълномощник по силата на пълномощно №
от
година
на ……………………............................................................................................................................................................,
ЕГН: ……………….......…….: (трите имена и ЕГН на упълномощителя)
с постоянен адрес:
община:

гр./с.:

ул.

ж.к. (кв.):
№

бл.

п.к.

вх.

ап.

тел.:

Желая да ми бъде издадена безплатна едногодишна винетка за ползване на републикански пътища
за ….................... г. (изписва се периодът на валидност на винетния стикер)
Декларирам:
Лек автомобил с ДК №

Марка:

модел:

№ на рама:

№ на двигател:

година на производство:

работен обем на двигателя, куб. см:

мощност: (kW:

/к.с.:

)

e:
Собственост съгласно свидетелство за регистрация на моторното превозно средство на:
……………………………………................................................................…………………………., ЕГН: ……………………………………….
(записват се трите имена и ЕГН)
съпружеска имуществена общност:
……………………………………................................................................…………………………., ЕГН: ……………………………………….
(трите имена и ЕГН на правоимащия съпруг)
Декларирам, че към датата на подаване на декларацията съм:
 родител,  член на семейство на роднини и близки,  приемен родител на детето с трайно увреждане
(вярното се отбелязва)
на ……………………………………...........................................................…………………………., ЕГН: ……………………………………….
(собствено име, презиме и фамилия на детето и ЕГН)
№ ………………....…………./……....……………… на акта за раждане, издаден от: …….....................................………………
№ ………………....…………./……....……………… на Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ –
…..................................... или Решение …………........……......………. на ………………………..................…..…….. съд за
настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето.
Декларирам, че е записано като ученик/ученичка в ……...………………. град/село …….......................…………
(в случаите, когато детето е навършило 18 години, до навършване на 20 години, че е записано като
ученик/ученичка, а за новата учебна година – до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години)
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в това заявление-декларация нося отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК № ………………………............…...……… от………..................... г.
2. Копие на пълномощно № …………………………………….............................................………. от ......…....…………….. г.
Упълномощеното лице вписва „Вярно с оригинала“ и се подписва на копието
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3. Копие от свидетелство за регистрация на моторното превозно средство серия ……..…. № ………………………
4. Копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“
№ …………......……………………………………...................……. от ………..................................………….........……………………………
Дата:

Декларатор:

Заявлението-декларация е прието и проверено от:

(подпис)

(име, фамилия и длъжност)

Дата:

Длъжностно лице:

(подпис)

“
§ 9. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1
З А Я В К А
за получаване на безплатни едногодишни винетки за лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни
увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от
20-годишна възраст, на основание чл. 10в от Закона за пътищата
за месец:
/
г.
№

Дата:

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –
Община:

Област:

Брой:
Словом:

Година

Директор на дирекция „Социално подпомагане“:
……………………………………………………………………………………………..................................................................................……..
(име, фамилия, подпис)

“

§ 10. Създава се приложение № 3 към чл. 3, ал. 2:

„Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДНЕВНИК
за лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата
или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване
на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, които са получили една безп латна
годишна винетка на основание чл. 10в от Закона за пътищата
за месец:
/
г.
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –
Община:
№

Име, презиме, фамилия
на собственика (правоимащия съпруг, когато е
съпружеска имуществена общност) на МПС.
Име, презиме, фамилия
на упълномощеното
лице, родител, член на
семейството на роднини и близки, приемен
родител на детето с
трайно увреждане

Област:
ЕГН

Рег. №
ППС

Обем на
двигателя

Мощност
на двигателя

Седемцифрен номер на предоставената винетка

1.
2.
3.

“
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§ 11. Създава се приложение № 4 към чл. 5, ал. 3:

„Приложение № 4
към чл. 5, ал. 3

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за непредоставените едногодишни винетни стикери на лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни
увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от
20-годишна възраст, на основание чл. 10в от Закона за пътищата
за месец:
/
г.
№

Дата:

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ –
Община:

Област:

Общ брой:
Година:
..................................………………………….………….
(словом)

Номер винетен стикер

1.

№

2.

№

3.

№

……................................................................……

№

Изписва се всеки номер

…......................................................…..
ПРИЕЛ:

ПРЕДАЛ:

(трите имена, длъжност и подпис)

(трите имена, длъжност и подпис)

“
Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2014 г., с изключение на § 1, т. 2, в частта за подаване
на заявление-декларация и документи по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, която влиза в сила от 1 януари 2015 г.


2002

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
Данаил Папазов
Министър на труда и социалната политика:
Хасан Адемов

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда
за изпращане на уведомлението по чл. 62,
ал. 5 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 1 от
2003 г.; изм., бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; попр.,
бр. 3 от 2006 г.; изм., бр. 25 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 7 от 2008 г.; изм., бр. 1 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 1 и 17 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „чл. 327, ал. 2 КТ“
се добавя „или за служебно заличаване на
изпратено уведомление за сключен трудов
договор в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпращането се извършва:
1. чрез подаване в компетентната или във
всяка една ТД на НАП;
2. по електронен път чрез използване на
квалифициран електронен подпис;
3. чрез препоръчано писмо с обратна разписка.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чрез Интернет“ се заменят с „по електронен път чрез използване
на квалифициран електронен подпис“.
2. В ал. 2 думите „чрез Интернет“ се заменят с „по електронен път чрез използване
на квалифициран електронен подпис“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава квалифициран
електронен подпис, да изпраща уведомления от
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негово име, в тридневен срок от упълномощаването подава заявление по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите. Заявлението се подава
в компетентната ТД на НАП.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При оттегляне на упълномощаването
работодателят не по-късно от 3 дни преди
датата на оттеглянето подава заявлението по
ал. 4 в компетентната ТД на НАП.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. десет дни след вписването в търговския
регистър или обнародването в „Държавен
вестник“ в случаите на промяна по чл. 123,
ал. 1 КТ;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Уведомление съгласно приложение
№ 7 се изпраща от съответната дирекция
„Инспекция по труда“:
1. в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия
договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ;
2. в седемдневен срок от деня, в който
задъл ж ителното предписание по чл. 404,

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

ал. 1, т. 11 КТ се смята за връчено съгласно
чл. 404, ал. 4 КТ.“
§ 4. В чл. 5б, т. 4, буква „в“ накрая се пос
тавя запетая и се добавя „когато се подава
уведомление за издадено разпореждане за
прекратяване на трудовия договор по реда на
чл. 327, ал. 2 КТ“.
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 1 се отменя.
§ 6. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 в
т. 8 „Основание на договора“ от Указанията
за попълване на уведомление за сключен,
изменен или прекратен трудов договор се
правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „02 – срочен трудов договор по
чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ“ се заменят с „02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или
по чл. 68, ал. 6 КТ“.
2. След думите „15 – трудов договор за
вътрешно заместване по чл. 259 КТ“ се пос
тавя точка и запетая и се добавя на нов ред
„16 – трудов договор по чл. 233б КТ“.
§ 7. Приложение № 6 към чл. 2, ал. 4 се
отменя.
§ 8. Приложение № 7 към чл. 1, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 1, ал. 2
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Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов
договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за
служебно заличаване в случаите на чл. 402,
ал. 3 КТ
1. Код корекция – попълва се: 0 – при подаване на редовни данни; 2 – за заличаване на
подадено преди това уведомление.
2. Тип на документа – попълва се:
0 – когато се подава уведомление за служебно
заличаване на уведомление в случаите на чл. 402,
ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване
преди 1.01.2003 г.
1 – когато се подава уведомление за служебно
заличаване на уведомление в случаите на чл. 402,
ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване
след 1.01.2003 г.
3 – когато се подава уведомление за издадено
разпореждане за прекратяване на трудов договор
по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.
3. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя:
– за който е извършена проверка за преустановяване на дейността с оглед прекратяване на
трудовото правоотношение от работника или
служителя при условията на чл. 327, ал. 2 КТ;
– когато се подава уведомление за служебно
заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
4. ЕГН, ЛНЧ, служебен номер, издаден от
НАП – попълва се за работника/служителя, на
който се прекратява трудовото правоотношение
при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава
уведомление за служебно заличаване в случаите
на чл. 402, ал. 3 КТ.
5. Име, презиме, фамилия – попълва се за
работника/служителя, на който се прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327,
ал. 2 КТ, или се подава уведомление за служебно
заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
6. Основание – попълват се следните кодове
за основанието на възникване на трудовото
правоотношение:
01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1,
т. 1 КТ;
02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1,
т. 1 или чл. 68, ал. 6 КТ;
03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
08 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка
с чл. 83 КТ;
09 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка
с чл. 89 КТ;
10 – д о п ъ л н и т е л е н т р у д о в д о г о в о р п о
ч л. 110 КТ;
11 – д о п ъ л н и т е л е н т р у д о в д о г о в о р п о
чл. 111 КТ;
12 – трудов договор по чл. 114 КТ;
13 – постановление по чл. 405а КТ;
14 – трудов договор по чл. 230 КТ;
15 – трудов договор за вътрешно заместване
по чл. 259 КТ;
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16 – трудов договор по чл. 233б КТ.
Забележка. За трудовите договори, сключени
със срок на изпитване по чл. 70 КТ (код 07), при
прекратяване се попълва 01.
7. Дата на сключване – попълва се (ддммгггг)
датата на сключване на договора.
8. Дата на прекратяване – попълва се (ддммгггг)
датата на прекратяване на договора.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. За сключените до 30 април 2014 г.
трудови договори на основание чл. 233б от
Кодекса на труда работодателите изпращат
уведомленията съгласно приложение № 1 към
чл. 1, ал. 1 от наредбата в срок от 7 май до
15 май 2014 г.
§ 10. Наредбата се издава на основание
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана
с изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите и с председателя на
Националния статистически институт.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Хасан Адемов
2151

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния административен документ (обн., ДВ,
бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от
2007 г., бр. 3 от 2008 г., бр. 5, 30, 45, 92 и 97
от 2009 г., бр. 49 и 67 от 2010 г., бр. 6, 30,
36 и 64 от 2011 г., бр. 14 от 2012 г., бр. 4 и
63 от 2013 г.)
§ 1. В приложение № 10 към чл. 6, т. 29,
чл. 8, т. 30 „Класификатор на режимите и други
направления и процедури (клетка № 37)“, в
„2. Кодове във второ подразделение“, в „Национални“ след код 016 се създава нов ред с
нов код 017 със следното описание:
„017 Въвеждане на стоки в данъчен склад
при условията на чл. 73б, ал. 10 от Закона за
акцизите и данъчните складове.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 април
2014 г.
Министър:
Петър Чобанов
2202
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за сключване на договори за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК
Раздел I
Условия за сключване на договор за отпускане и напълно или частично заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели
Чл. 1. (1) За отпускане и напълно или
частично заплащане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК (наричани за краткост
„ЛП, МИ и ДХ“), НЗОК сключва договори с
притежатели на разрешение за търговия на
дребно с лекарствени продукти на основание
чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
(2) За сключване на договор по ал. 1 всеки кандидат следва да отговаря на следните
условия:
1. да притежава актуално разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ;
2. ръководителят на аптеката, вписан в
разрешението по т. 1, да е магистър-фармацевт;
3. да не е обявен в несъстоятелност;
4. да не е в производство по ликвидация
(посоченото изискване не се отнася за кандидати, регистрирани по Търговския закон
като еднолични търговци (ЕТ);
5. да е сключил трудови договори със съответен брой магистър-фармацевти съобразно
посоченото от него работно време съгласно
Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда
и организацията на работата на аптеките и
номенклатурата на лекарствените продукти
(ДВ, бр. 109 от 2008 г.);
6. да е регистриран като администратор на
лични данни по Закона за защита на личните
данни или да е в процедура по регистрация – за
кандидат с разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти, издадено не по-рано
от 1 година от датата на подавaне на заявлениe
за сключване на договор с НЗОК;
7. да притежава акт уална лицензия за
търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества, издадена по реда на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, в случай че желае да отпуска
по договор с НЗОК лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества;
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8. на кандидата да не е наложена по пред
ходен договор с НЗОК санкция „прекратяване
на договор“, влязла в сила през последните 6
месеца, предхождащи подаването на заявлението за сключване на договор.
Чл. 2. (1) Кандидатът – притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти в аптека, сключва договор по чл. 1,
ал. 1 с НЗОК чрез директора на съответната
районна здравноосигурителна каса (РЗОК), на
чиято територия e разкрита аптеката.
(2) В случаите, когато притежателят на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти е разкрил повече от една аптека на
територията на една РЗОК, договор по чл. 1,
ал. 1 се сключва за всяка една от аптеките.
(3) В случаите, когато притежателят на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти е разкрил аптеки на територията
на различни РЗОК, договор по чл. 1, ал. 1 се
сключва за всяка аптека чрез директора на
съответната РЗОК, на чиято територия се
намира аптеката.
Чл. 3. За сключване на договор по чл. 1,
ал. 1 кандидатът подава до директора на
РЗОК заявление по образец съгласно приложение № 1, в което вписват данни за Единния идентификационен код на търговеца или
кооперацията от търговския регистър. Към
заявлението се прилагат следните документи:
1. дoкумент за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната дру га
държава на кандидата – само за дружествата,
регистрирани в друга държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда
на ЗЛПХМ – заверен от кандидата препис;
3. лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества – в случаите, когато аптеката ще отпуска лекарствени
продукти, съдържащи наркотични и упойващи
вещества – заверен от кандидата препис;
4. договор за управление или трудов договор
на ръководителя на аптеката – в случаите,
когато същият работи по трудово правоотношение – заверен от кандидата препис;
5. декларация по образец съгласно приложение № 2 и копие от потвърдената регистрация
на трудовите договори в НАП на работещите
в аптеката магистър-фармацевти – заверен от
кандидата препис;
6. удостоверения за членство в Българския фармацевтичен съюз на ръководителя
на аптеката и на работещите в нея магистър-фармацевти, издадени от съответната
регионална колегия на БФС – заверен от
кандидата препис;
7. документ, удостоверяващ вписване в
регистъра на администраторите на лични
данни по Закона за защита на личните дан-
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ни, или заявление за вписване в регистъра
на администраторите на лични данни – за
кандидат в процедура по вписване с разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти, издадено не по-рано от 1 година от датата на подаване на заявление за
сключване на договор с НЗОК – заверен от
кандидата препис.
Чл. 4. (1) Директорът на РЗОК разглежда
подадените документи и в 14-дневен срок
сключва договор по образец съгласно приложение № 3.
(2) При непълнота и/или неточност в подадените документи директорът на РЗОК писмено уведомява кандидата за това обстоятелство
и определя 14-дневен срок за отстраняването
є/им. В тези случаи срокът по ал. 1 спира
да тече до отстраняване на непълнотата и/
или неточността.
Чл. 5. (1) Предмет на договор, сключен при
тези условия и ред, могат да бъдат всички или
някои от следните позиции:
1. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 ЗЛПХМ, съдържащи наркотични и упойващи вещества;
2. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 ЗЛПХМ, предписвани по „Протокол за
предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК“ (образец по приложение № 8
към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4 от 2009 г.
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти (Наредба № 4);
3. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 ЗЛПХМ, невключени в т. 1 и 2;
4. диетични храни за специални медицински цели;
5. медицински изделия за стомирани болни;
6. медицинск и издели я – глюкомери и
тест-ленти.
(2) Договорът се подписва от притежателя
на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и от ръководителя на аптеката.
Раздел II
Основания и ред за издаване на отказ от
сключване на договор за отпускане и напълно или частично заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ,
медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели
Чл. 6. (1) Директорът на РЗОК отказва да
сключи договор, когато:
1. кандидатът не отговаря на условията
по чл. 1, ал. 2;
2. не са представени някои от изискуемите
документи по чл. 3, подадените документи
не удостоверяват обстоятелствата по чл. 1,
ал. 2 или нередовностите не са отстранени от
заявителя в определения срок по чл. 4, ал. 2.
(2) Директорът на РЗОК издава мотивиран
отказ за сключване на договор за отпускане
и заплащане на ЛП, МИ и/или ДХ.
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(3) Отказът се връчва на кандидата или
му се изпраща по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка в срок до 7 дни от
издаването му.
Раздел III
Ред за обявяване на процедура по сключване
на договори за отпускане и напълно или частично заплащане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 7. За обявяване на процедура по сключване на договори за отпускане и заплащане
на ЛП, МИ и ДХ директорът на РЗОК:
1. публикува на интернет страницата на
НЗОК и в регионално печатно издание покана
за участие в договарянето към притежателите
на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, чиито аптеки са разкрити
на територията на РЗОК, в която посочва:
а) необходимите документи за сключване
на договор с НЗОК и информация за мястото
и срока за получаване на образец от комплек
та документи;
б) място и срок на подаване на документите;
в) срок за разглеждане на документите и
сключване на договори;
г) средства за комуникация и длъжностно
лице за контакти в РЗОК;
2. поставя на видно място в сградата на
РЗОК поканата по т. 1;
3. поставя на видно място в сградата на
РЗОК график за подписване на договорите
за отпускане и заплащане на ЛП, МИ и ДХ.
Чл. 8. (1) След изтичане на сроковете по
чл. 7, т. 1 директорът на РЗОК сключва договор
с кандидат – притежател на разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти,
при условие че кандидатът отговаря на условията по чл. 1, ал. 2 и е представил всички
изискуеми документи по чл. 3.
(2) От момента на сключване на договора по
ал. 1 НЗОК придобива качеството възложител,
а кандидатът – изпълнител. Възложителят и
изпълнителят са длъжни да спазват изискванията, установени в раздели IV, V, VI и VII.
Раздел IV
Условия и ред за отпускане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ,
медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели в изпълнение
на договор с НЗОК
Чл. 9. (1) Отпускането на ЛП, МИ и ДХ
се извършва само в аптеката от магистърфармацевт/и, работещ/и в нея.
(2) Изпълнителят се задължава да отпуска
ЛП – предмет на договора с НЗОК, при спазване разпоредбите на ЗЛПХМ, Наредба № 4 от
2009 г. за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти (Наредба
№ 4), Наредба № 28 от 2008 г. за устройството,
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реда и организацията на работата на аптеките
и номенклатурата на лекарствените продукти
(Наредба № 28) и указанията на НЗОК, които
се изготвят съвместно с БФС.
(3) Изпълнителят се задължава да отпуска
МИ и ДХ съгласно списъци на НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК.
Чл. 10. (1) За отпускане на ЛП, МИ и
ДХ изпълнителят изисква представяне на
документ за самоличност на приносителя и
„Рецептурна бланка“ – МЗ – НЗОК № 5, или
„Рецептурна бланка“ – МЗ – НЗОК № 5А, на
която са предписани лекарствените продукти
(респ. медицинските изделия/диетичните храни за специални медицински цели), наричана
за краткост „рецепта“.
(2) При предписани ЛП, МИ и ДХ за лечение на хронично заболяване за изпълнение
на рецептата се представя и заверена от РЗОК
„Рецептурна книжка на хронично болния“.
(3) О т п уск а не т о на Л П, п р ед п ис а н с
„Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК“, се извършва
след представяне на:
1. документите по ал. 1 и 2;
2. оригинал на „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“,
утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК/РЗОК и
заверен от РЗОК, на територията на която е
актуалният избор на общопрактикуващ лекар
(ОПЛ) на здравноосигуреното лице (ЗОЛ);
3. копие на протокола по т. 2.
(4) Изпълнителят има право да изпълнява
рецепти, с които са предписани лекарствени
продукти от група IА, отпускани по протокол,
само в случай че аптеката се намира на територията на областта, на която е осъществен
избор на ОПЛ.
(5) В случаите, когато лицето е осъществило временен избор на ОПЛ (за срок от 1
до 5 месеца) на територията на друга област,
изпълнителят отпуска ЛП от група ІА при
изпълнение на следните условия:
1. протоколът е презаверен в съответната
РЗОК, на чиято територия е осъществен временният избор на общопрактикуващ лекар;
2. аптеката се намира на територията на
областта, на която е осъществен временният
избор на общопрактикуващ лекар.
(6) Изпълнителят има право да изпълнява
рецепти, с които са предписани ЛП, съдържащи наркотични и упойващи вещества, само в
случай че аптеката се намира на територията
на областта по местоиздаване на рецептата.
(7) Извън случаите по ал. 4, 5 и 6 изпълнителят изпълнява рецепти, с които са
предписани ЛП, МИ и ДХ, вкл. и за остри и
хронични заболявания, без оглед на териториални ограничения, свързани с предписването
на лекарствените продукти или избора на
общопрактикуващ лекар.
Чл. 11. (1) Лекарствените продукти, МИ и
ДХ се отпускат на:
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1. лица с непрекъснати здравноосигурителни права;
2. лица, осигурени в друга държава – членка на Европейския съюз, в Швейцария или
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство
(Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които
се прилага законодателството на Република
България съгласно правилата за координация
на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 ПЗРЗЗО;
3. лица, за които се прилага законодателството на Република България по силата на
двустранни спогодби за социално осигуряване
съобразно материалния и персоналния им
обхват.
(2) Магистър-фармацевтът извършва проверка на интернет страницата на НАП на
здравноосигурителния статус на лицата по
ал. 1, т. 1. На лица, за които е посочено, че са
с прекъснати здравноосигурителни права, се
отпускат предписаните ЛП, МИ и ДХ само в
случай че представят документ – удостоверение/справка за заплатени здравноосигурителни вноски/възстановени здравноосигурителни
права, издадено от НАП, придружен с копие
на съответния документ.
(3) След като се убеди във верността на
копието по ал. 2, магистър-фармацевтът се
подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“
и задържа същото в аптеката за нуждите на
отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
(4) Разпечатка на справка от интернет
страницата на НАП се прави задължително
в случаите, когато софтуерът, с който работят
аптеките, изведе предупредително съобщение
за съществуващи непълноти (три месеца) в
здравната осигуреност на лицето. Същата се
заверява с подпис и печат от ръководителя
на аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
(5) За отпускане на ЛП, МИ и ДХ лицата
по ал. 1, т. 2 представят на магистър-фармацевта един от следните документи: Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК),
Удостоверение за временно заместване на
ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) или Удостоверение за
регистрация в РЗОК, придружено с копие на
съответния документ.
(6) След като се убеди във верността на
копието по ал. 5, магистър-фармацевтът се
подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“
и задържа същото в аптеката за нуждите на
отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
Чл. 12. (1) Рецептата не се изпълнява в
аптеката и се връща на приносителя є в
следните случаи:
1. когато лицето, на което са предписани
ЛП, МИ и ДХ, не е здравноосигурено или е
с прекъснати здравноосигурителни права към
датата на изпълнение на рецептата;
2. ако не отговаря на изискванията, посочени в чл. 9, ал. 2 и 3;

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

3. предписаният лекарствен продукт не се
заплаща от НЗОК;
4. при несъответствие между предписания
брой опаковки от ЛП и определената доза на
прием и другите общи изисквания по предписване на ЛП, МИ и ДХ;
5. не се представя заверена в РЗОК „Рецептурна книжка за лечение на хронично
болния“ или документи по чл. 10;
6. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи кодове на ЛП, МИ и ДХ и
МКБ-кодове;
7. когато на ЗОЛ за един и същ период
на лечение са предписани от ОПЛ, лекар по
дентална медицина и/или от лекар-специалист
повече от три лекарствени продукта за едно
заболяване (един МКБ-код), както и при дублиране на предписанията в рамките на срока,
за който са предписани лекарствени продукти;
8. когато на ЗОЛ за един и същ период
на лечение са предписани едновременно ЛП
от група ІА и други за лечение на същото
заболяване;
9. когато на едно ЗОЛ са предписани едновременно ЛП, принадлежащи към едно и също
международно непатентно наименование, за
повече от едно заболяване (един МКБ-код),
независимо от вида и броя на издадените
рецептурни бланки;
10. когато за лечението на едно ЗОЛ на
една и съща рецептурна бланка, независимо
от ползвания образец, са предписани ЛП,
МИ и ДХ;
11. когато за лечението на едно ЗОЛ на
една и съща рецептурна бланка, независимо
от ползвания образец, са предписани напълно
и частично заплащани ЛП;
12. когато лицето не представи документ
по чл. 11, ал. 2 или 5.
(2) Издадена и изпълнена рецепта по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани
от НЗОК/РЗОК“ и/или „Рецептурна книжка
на хронично болния“, заверени от РЗОК в
противоречие на изискванията, се изпълнява
и ЛП се заплащат напълно или частично на
изпълнителя.
Раздел V
Права и задължения на възложителя по договор за отпускане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 13. (1) Възложителят публикува на
интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ рецептурните бланки, задължителните номенклатури и
формата на отчетните електронни документи
и указанията, предвидени по Наредба № 4 и
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда
за заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за
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специални медицински цели (Наредба № 10).
Изискванията към софтуера, обработващ рецептурните бланки, се определят съвместно
от представителите на НЗОК и на БФС по
смисъла на чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
(2) При промени в приложение № 1 на
ПЛС и в списъците с МИ и ДХ възложителят
публикува на интернет страницата на НЗОК
актуализиращи файлове към номенклатурите
на аптечния софтуер във формат, определен от
НЗОК, данните в които са задължителни за
изпълнителя. Актуализациите влизат в сила
от 1-во или 16-о число на месеца.
(3) При промени в приложение № 1 на ПЛС
възложителят изготвя съответните актуализиращи файлове в сроковете по Наредба № 10.
(4) Промените в списъците с МИ и ДХ се
публикуват на интернет страницата на НЗОК
в срок не по-малък от 15 дни преди влизането
им в сила.
(5) В случаите, когато НЗОК не е изпълнила задължението си по предходните алинеи,
изпълнителят не носи отговорност.
Чл. 14. (1) Възложителят се задължава да
заплати дължимите суми за отпуснатите и
отчетени от изпълнителя ЛП, МИ и ДХ при
условията и по реда на Наредба № 10, тези
условия и сключения договор.
(2) Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица, освен в предвидените
от закона случаи, данни, които е получил при
или по повод изпълнение на договора, относно
извършваната от изпълнителя дейност. Възложителят се задължава да не предоставя на
трети лица, освен в предвидените от закона
случаи, конкретни данни относно количества и видове на отпусканите в изпълнение
на договора ЛП, МИ и ДХ от изпълнителя.
(3) Възложителят заплаща на изпълнителя
по банков път, по посочената в договора банкова сметка, дължимите суми за отпуснатите и
отчетени по договора ЛП, МИ и ДХ в 30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на
съответния отчетен период в РЗОК.
(4) При установяване на получени от изпълнителя суми без правно основание, които
не са в резултат на извършено нарушение на
договора, възложителят съставя протокол
за неоснователно получени суми, в който
посочва размера на сумите, обстоятелствата,
свързани с извършеното плащане, вкл. датата, на която е извършено плащането. Въз
основа на съставения протокол директорът на
РЗОК изпраща на изпълнителя с препоръчано
писмо с обратна разписка писмена покана за
възстановяване на неоснователно получените
суми. Поканата подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителят се задължава в 14-дневен
срок от влизане в сила на поканата по ал. 4
да заплати доброволно сумата/те, посочени в
нея. В противен случай тя/те се прихваща/т
със следващото плащане по договора или
се събират по съответния ред. В случай на
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прихващане възложителят издава протокол
за извършеното прихващане в 7-дневен срок,
вторият екземпляр от който се предоставя
на изпълнителя.
(6) Установяване от възложителя на не
основателно получени суми от изпълнителя
може да има както в рамките на извършван
контрол по раздел VII, така и извън него. В
случаите на извършван контрол лицата по
чл. 23 съставят освен констативен протокол
по чл. 25, ал. 1 и протокол за неоснователно
получени суми.
Чл. 15. Възложителят има право да упражнява контрол по изпълнение на сключения
договор при условията и по реда на раздел VII.
Раздел VI
Права и задължения на изпълнителя по договор за отпускане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 16. (1) Изпълнителят се задължава да
осигурява ЛП, МИ и ДХ – предмет на договора, на ЗОЛ, на които са предписани.
(2) При липса или недостатъчно налично
количество на ЛП, МИ и ДХ в аптеката изпълнителят се задължава да го достави/осигури
не по-късно от 24 часа считано от момента
на постъпване на рецептурната бланка. В
този случай датата и часът на постъпването
на рецептата се отразяват върху нея.
(3) При невъзможност за доставка на ЛП,
МИ или ДХ от търговец на едро изпълнителят не носи отговорност. Невъзможността се
удостоверява с писмен отказ за доставка от
търговец на едро до изпълнителя или с други
подходящи писмени доказателства.
(4) При забава на плащанията от страна
на възложителя изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на задълженията
по ал. 1 и 2.
Чл. 17. (1) Работното време на изпълнителя се посочва в заявлението за сключване
на договора при спазване на изискванията
на чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28. Работното
време се обявява на видно място на входа
на аптеката. През цялото работно време се
отпускат ЛП, МИ и ДХ.
(2) Аптеката не може да бъде затворена за
повече от 30 дни в рамките на една календарна
година поради отсъствие на ръководителя є.
(3) В случаите по ал. 2, когато ръководителят на аптеката е единствен магистър-фармацевт, работещ в нея, аптеката не работи в
изпълнение на настоящия договор до завръщане на ръководителя. В този случай на видно
място задължително се поставя уведомление
за срока, в който няма да се изпълняват
рецепти – образци МЗ-НЗОК № 5 и № 5А,
както и адрес на най-близката аптека, която
отпуска ЛП, МИ и ДХ, заплащани напълно
или частично от НЗОК.
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(4) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период до 30 дни същият може да
се замества от магистър-фармацевт, включен
в списъка на персонала на аптеката.
(5) При отсъствие на ръководителя на
аптеката за период над 30 дни същият се
замества от магистър-фармацевт в срокове
и по реда на ЗЛПХМ.
(6) Ръководителят на аптеката не може да
работи в повече от една аптека.
Чл. 18. (1) Изпълнителят се задължава:
1. да следи за настъпили промени в приложение № 1 на Пози т ивни я лекарст вен
списък и цените на лекарствените продукти
на интернет страницата на Министерството
на здравеопазването и на НЗОК;
2. да следи за настъпили промени в информацията по чл. 13;
3. да спазва:
а) указанията, издадени на основание § 6
от ПЗР на Наредба № 4;
б) у казани ята, издадени на основание
Наредба № 10;
в) у казани ята, издадени на основание
чл. 9, ал. 2;
г) Правилата за добра фармацевтична
практика и Указанията на БФС за прилагане
изискванията на ДФП, ефективно въвеждане
на стандартите за обслужване и правилата за
оценка на съответствието им с нея;
4. да не изисква и да не приема от ЗОЛ/
приносителя на рецептата доплащане, надвишаващо максималната стойност, която
доплаща ЗОЛ, посочена в предоставения от
възложителя съответен актуализиращ файл
към номенклатурите на аптечния софтуер,
валиден към момента на отпускане на лекарствения продукт;
5. да не извършва необосновани откази,
а в случаите по чл. 16, ал. 2 – да достави и
отпуска ЛП, МИ и ДХ;
6. да съдейства на лицата по чл. 23 и да
им предоставя достъп до:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро
с конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането
им на ЗОЛ в изпълнение на договора с НЗОК
(фактури за доставка; кредитни известия;
фискални бонове; рецептурни бланки);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за
съответен период от време съобразно целта
на проверката;
в) всички помещения на аптеката, в които
се съхраняват и/ или отпускат ЛП, МИ и ДХ;
7. данните за цените на отпуснатите ЛП,
МИ и ДХ и доплащането от ЗОЛ от фискалния
бон да съответстват на съответните данни от
рецептата.
(2) Изпълнителят няма право да прехвърля
вземанията си по договора с възложителя на
трети лица.
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Чл. 19. (1) Изпълнителят не може да отпуска ЛП, които се заплащат напълно или
частично от НЗОК, срещу талони за отстъпка
или други допълнителни материали, непредвидени в Наредба № 4 или ЗЛПХМ.
(2) Изпълнител ят посочва прода ж ната
цена върху опаковката на ЛП на обозначено
от производителя място съгласно чл. 5, ал. 2
от Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, приета с ПМС № 97
от 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.).
(3) Изпълнителят отпуска предписаните
МИ и ДХ при условията, по реда и по цени
съгласно списъците на НЗОК и указанията
по тяхното прилагане.
(4) Изпълнителят се задължава да попълва следните данни в рецептурната бланка в
момента на отпускане на ЛП:
1. номер и дата на изпълнение на рецептата;
2. ЕГН /ЛНЧ/ идентификационен номер
на получателя, когато е различен от ЗОЛ, на
което е изписана рецептата;
3. сума за доплащане от пациента;
4. подпис на изпълняващия рецептата магистър-фармацевт и печат на аптеката.
(5) В момента на отпускане на ЛП след
попълване на данните по ал. 4 изпълнителят
се задължава да я предостави за подпис на
приносителя.
(6) Изпълнителят се задължава да попълва всички изискуеми данни в рецептурната
книжка.
(7) Изпълнителят отпуска ЛП, предписани
по протокол, като спазва стриктно утвърдената
схема на лечение в протокола.
(8) Изпълнителят при отпускане на ЛП, МИ
и ДХ има право да провери чрез предоставена
електронна услуга от НЗОК валидноста на
рецептурната книжка към датата на изписване
на рецептата и валидността на диагнозите към
датата на изписване и отпускане, за които
ЗОЛ има право да получава ЛП, МИ и ДХ.
Чл. 20. (1) Изпълнителят се задължава да
работи в аптеката със софтуер, който отговаря
на изискванията на НЗОК, публикувани на
интернет страницата на НЗОК, и сключения
договор.
(2) Изпълнителят се задължава да съхранява
информацията за движението на ЛП, отпуснати в изпълнение на договора, на електронен
носител (архив) за не по-малко от една календарна година. При проверка изпълнителят
е длъжен да осигури на контролните органи
достъп до информацията по чл. 2 в момента
на проверката или при невъзможност в три
дневен срок от извършването є.
Чл. 21. (1) Изпълнителят се задължава да
въвежда информацията от рецептите за отчета пред НЗОК в базата данни на софтуера
по чл. 14 в момента на отпускане на ЛП,
МИ и ДХ.
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(2) Въвеж дането на информаци я та по
предходната алинея се извършва само в приемното помещение на аптеката от магистърфармацевт при спазване на изискванията на
Наредба № 4 и Наредба № 28.
(3) Средната продължителност на обработване в изпълнение на договора с НЗОК на една
рецепта и отпускане на ЛП, МИ и ДХ по нея
е 6 минути, а на протокол е 3 минути. Броят
на отчетените рецепти, включително и тези
по протоколи, следва да съответства на броя
обработени рецепти и протоколи съобразно
работното време и броя на магистър-фармацевтите в аптеката, както са декларирани от
изпълнителя.
За спазването на изискването по ал. 3 се
прилага следната формула:
БМФ × 60РВ × РД БОПП × СПОП
МБОРП = ––––––––––––––––––– – –––––––––––––––––– ,
СПОРОП 		
СПОРОП

където:
МБОРП

е максималният брой на обслужени рецепти за отчетен период от
аптека;
БМФ
– 	сборът от магистър-фармацевтите, работещи в аптеката (съгласно
приложения № 2 и 4 към тези
условия и ред), умножени съответно по техния коефициент;
РВ
– 	работното време на маг.-фарм.,
работещ в аптеката, се приема
за 8 часа дневно;
РД
– 	работните дни на аптеката за
периода се приемат за 11 дни;
БОПП
– 	броят на обслужени протоколи
за отчетен период от аптека;
СПОРОП – 	средната продължителност на
обработване на рецепта и отпускане на продуктите по нея –
6 минути;
СПОП
– 	средната продължителност на
обработване на протокол – 3 минути.
Забележка. БМФ е сбор от броя на магистър-фармацевтите, работещи в аптеката,
умножен съответно по техния коефициент
съгласно т. 1, 2 и 3:
1. 1 – магистър-фармацевт, работещ на
8 часа в аптеката;
2. 11/2 – магистър-фармацевт, който е ръководител на аптеката и е лицето по чл. 222,
ал. 1 ЗЛПХМ, съответно – член на управителен орган на лицето по чл. 222, ал. 1 ЗЛПХМ;
3. 1/2 – магистър-фармацевт, работещ на
4 часа в аптеката.
(4) В населени места, в които само една
аптека е сключила договор за отпускане на
ЛП, МИ и ДХ, максималният брой отчетени рецепти може да се завиши с до 30 % по
мотивирано писмено искане от аптеката и
разрешение на директора на съответната РЗОК
за срок до 3 месеца в рамките на една календарна година.
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(5) Алинея 4 се прилага в случай, че аптеката е сключила договор за отпускане на
всички групи ЛП, МИ и ДХ.
(6) Изпълнените рецепти, извън максимално допустимия брой рецепти за определената
аптека, се заплащат от възложителя при спазване на всички останали изисквания относно
отпускане на лекарствените продукти.
Чл. 22. Изпълнителят се задължава писмено да уведомява възложителя за промяна
в обстоятелства в следните срокове:
1. до 7 дни от датата на подаване на заявление в случаите по чл. 231 ЗЛПХМ;
2. до 10 дни от датата на получаване на
разрешението на търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 231, ал. 2 или 5
ЗЛПХМ;
3. до 10 дни от настъпване на промяна във:
а) лицензията за търговия на дребно и
съхраняване на наркотични вещества;
б) търговска регистрация;
в) банковата сметка;
г) обстоятелства от декларация(и) и други обстоятелства, удостоверени с документ,
представен при сключването на настоящия
договор;
4. в деня на настъпване на промяна в списъка на магистър-фармацевтите, работещи в
аптеката, като се посочва всеки от магистърфармацевтите на колко часа работи в аптеката; уведомлението може да бъде изпратено
и по факс или електронна поща, сканирано
с подпис и печат на аптеката или подписано
с електронен подпис;
5. в деня на настъпване на промяна в работно време на аптеката или периода, през
който аптеката няма да работи; уведомлението
може да бъде изпратено и по факс или електронна поща, сканирано с подпис и печат на
аптеката или подписано с електронен подпис.
Раздел VII
Условия и ред за контрол по изпълнение на
договор за отпускане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 23. Възложителят упражнява контрол по
изпълнението на договора от изпълнителя чрез:
1. служители на НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК.
Чл. 24. (1) Лицата по чл. 23 извършват:
1. контрол върху декларираните обстоятелства при сключване на договора;
2. непосредствен контрол по изпълнението
на договора;
3. проверки по приход и разход на конкретни ЛП, МИ и ДХ в съответствие с предмета
на договора;
4. проверки по повод постъпили жалби
от ЗОЛ;

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

5. проверка на отчетните документи на
изпълнителя, свързани с изпълнението на
договора;
6. контрол на заплащаната от РЗОК и от
ЗОЛ стойност на лекарствените продукти.
(2) Извършването на контролната дейност
се осъществява по начин, който не затруднява
дейността на изпълнителя.
(3) Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на лицата по чл. 23 при изпълнение
на служебните им задължения.
(4) Лицата по чл. 23 имат право на достъп до:
1. документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро с
конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането
им на ЗОЛ в изпълнение на договора (фактури за доставка; кредитни известия; фискални
бонове; рецептурни бланки);
2. извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за
съответен период от време съобразно целта
на проверката и техническата възможност на
фискалното устройство в аптеката;
3. всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и
ДХ, и до всички ЛП, МИ и ДХ, предмет на
договора;
4. трудовите договори на работещия в аптеката персонал;
5. контрол по изпълнението на чл. 21, ал. 3.
(5) Изпълнителят съхранява в аптеката
рецептите и останалата отчетна документация
по този договор, както и фактурите за доставка
и ги предоставя при поискване на лицата по
чл. 23. В случай че посочената документация,
с изключение на рецептите за последната една
година, не е налична в аптеката, същата се
предоставя в срок до три работни дни.
(6) Спазването от страна на изпълнителя
на изискванията, установени в чл. 21, ал. 3,
4 и 5, се установява от възложителя на база
въведена в интегрираната информационна
система на възложителя информация за договорите с притежателите на разрешения за
търговия на дребно с лекарствени продукти.
Чл. 25. (1) За резултатите от извършената
проверка лицата по чл. 23 изготвят констативен протокол.
(2) Констативният протокол се изготвя в
два екземпляра – единият се връчва в деня на
приключване на проверката на изпълнителя, а
другият се предоставя на директора на РЗОК.
(3) Констативният протокол се подписва от
лицата, извършили проверката, и ръководителя
на аптеката. При отсъствие на ръководителя на аптеката протоколът се подписва от
магистър-фармацевт, работещ в аптеката. В
случаите, когато отсъства магистър-фармацевт, протоколът се подписва от работещ от
персонала на аптеката.
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(4) В констативния протокол се вписват:
1. обектът на проверката – наименование и
адрес на аптеката; представляващият лицето
по чл. 222 ЗЛПХМ – собственик на аптеката,
магистър-фармацевтът – ръководител на аптеката, посочен в разрешението за търговия
на дребно с лекарствени продукти в аптека;
№ и дата на издаване на разрешението;
2. данните за проверката – дата и място
на съставяне, основание за извършване на
проверката, проверяващото лице (лица);
3. нарушените разпоредби на договора и
описание в какво се състоят констатираните
нарушения;
4. получените от изпълнителя суми от
възложителя без правно основание в резултат
от констатираните нарушения по т. 3;
5. задължителните предписания и сроковете
за отстраняване на констатираните нарушения;
6. препоръките за подобряване на дейността – когато е приложимо;
7. предложенията за санкции при констатирани нарушения;
8. срокът за възражение.
(5) В случаи на несъгласие с някои констатации изпълнителят може да отрази това
писмено в протокола при подписването му.
(6) Към констативния протокол се прилага
опис на изготвени справки, копия на рецепти, протоколи и други документи, ако това е
необходимо. Всички документи се изготвят
в два еднообразни екземпляра, подписани от
двете страни.
Чл. 26. Изпълнителят има право на писмено
възражение по направените в протокола по
чл. 25 констатации пред директора на РЗОК в
7-дневен срок считано от деня, следващ деня
на получаване на протокола.
Чл. 27. (1) При липса на възражение директорът на РЗОК в 14-дневен срок след изтичане
на срока по чл. 26 въз основа на констативния протокол издава заповед за налагане на
санкция/и, в която посочва вида и размера
є/им, както и размера на неоснователно получените суми в резултат на констатираните
нарушения (при установени такива суми).
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на изпълнителя по начин, удостоверяващ нейното
получаване.
Чл. 28. (1) При постъпване на възражение в
срока по чл. 26 възложителят се задължава в
14-дневен срок да уведоми с мотивирано писмо
изпълнителя за своето решение, както следва:
1. уважава възраженията на изпълнителя
по констатираните нарушения;
2. уважава частично възраженията;
3. отхвърля възражението.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 в срок до два
дни след срока по ал. 1 директорът на РЗОК
издава заповед за налагане на санкция/и, в
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която посочва вида и размера є/им, както и
размера на неоснователно получените суми в
резултат на констатираните нарушения (при
установени такива суми).
(3) Заповедта по ал. 2 се връчва на изпълнителя по начин, удостоверяващ нейното
получаване.
Чл. 29. (1) В 14-дневен срок от получаване
на заповедта по чл. 27, ал. 1 или по чл. 28,
ал. 2 изпълнителят има право да я оспори
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) по административен (до директора на НЗОК чрез директора на РЗОК)
или съдебен ред.
(2) При оспорване по административен ред
директорът на РЗОК изпраща възражението
с цялата преписка на управителя на НЗОК в
3-дневен срок от получаването є. Подаденото
възражение спира изпълнението на заповедта
на директора на РЗОК.
(3) В двуседмичен срок от получаване на
преписката управителят на НЗОК разглежда
и се произнася по постъпилото възражение
с мотивирано решение, за което уведомява
писмено изпълнителя и РЗОК.
Чл. 30. (1) Заповедта на директора на
РЗОК по чл. 27, ал. 1 или по чл. 28, ал. 2 не
се изпълнява до изтичане на срока за нейното
оспорване по реда на АПК. При подадена жалба
заповедта не се изпълнява до решаването на
спора от съответния орган.
(2) Изпълнителят се задължава в 14-дневен
срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1
да заплати доброволно сумата/те, посочени в
нея. В противен случай тя/те се прихваща/т
със следващото плащане по договора. В
случай на прихващане възложителят издава протокол за извършеното прихващане в
7-дневен срок, вторият екземпляр от който
се предоставя на изпълнителя. Когато няма
следващо/и плащане/ия по договора, директорът на РЗОК изпраща писмена покана за
възстановяването на сумите. В случай че
изпълнителят не заплати доброволно сумите,
възложителят пристъпва към събирането им
по съответния ред.
Раздел VІІІ
Санкции
Чл. 31. Видовете санкции са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договора.
Чл. 32. При констатирани няколко нарушения от различен вид се налага съответната
по вид санкция за всеки вид нарушение.
Чл. 33. (1) За констатирани нарушения
по изпълнение на този договор директорът
на РЗОК налага санкции на изпълнителя,
както следва:
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1. при нарушение на чл. 9, ал. 1, чл. 17,
ал. 3, изречение първо, ал. 5 – прекратяване
на договора;
2. при нарушение на чл. 17, ал. 6:
а) ако ръководителят на аптеката работи за
изпълнителя или свързано с него по смисъла
на Търговския закон лице – прекратяване на
договора;
б) извън случаите на предходната разпоредба изпълнителят е длъжен да инициира
производство по смяна на ръководителя на
аптеката пред компетентните органи в 30- дневен срок от установяване на нарушението и да
представи доказателства за това пред РЗОК;
2А. при нарушение на чл. 17, ал. 1, 2, 4,
чл. 18, ал. 1, т. 3, чл. 20, ал. 2, чл. 22, чл. 24,
ал. 4 и 5:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
3. при нарушение на чл. 19, ал. 2 при установена липса на маркирана крайна продажна
цена на повече от 5 опаковки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
4. при установени нарушения в до три рецептурни бланки на чл. 18, ал. 1, т. 7, чл. 19,
ал. 4 и 5 и чл. 21, ал. 1:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова
неустойка в размер 150 лв.;
5. при нарушение на чл. 12, ал. 1, чл. 16,
ал. 2, чл. 17, ал. 3, изречение второ, чл. 19,
ал. 1, 3, 6 и 7 и за установени нарушения по
чл. 18, ал. 1, т. 7, чл. 19, ал. 4 и 5 и чл. 21,
ал. 1 в повече от три рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв., умножена по броя
констатирани нарушения;
в) при последващо нарушение – 150 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения;
6. при нарушение на чл. 9, ал. 2 с изключение на случаите по чл. 16, ал. 3 и 4:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 150 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване
на договора;
7. при нарушение на чл. 21, ал. 2:
а) финансова неустойка в размер 240 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 480 лв.;
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в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 720 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване
на договора;
8. при нарушение на чл. 24, ал. 3:
а) финансова неустойка в размер 250 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 500 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване
на договора;
9. за установено наличие или отчитане на
рецепти, изпълнени извън аптеката или от
аптека, която няма договор с НЗОК, установено от контролните органи на НЗОК, ИАЛ,
РЗИ и БФС:
а) финансова неустойка в размер 500 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване
на договора;
10. за установено в аптеката нарушение
на реда за обозначаване и блокиране или
отпускане на ЛП от ПЛС, МИ и ДХ и за
специални медицински цели с изтекъл срок
на годност – финансова неустойка в размер
100 лв. за всяка опаковка;
11. при нарушение на чл. 18, ал. 1, т. 4, 5 и 6:
а) финансова неустойка в размер 120 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 240 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 360 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване
на договора;
12. при нарушение на чл. 21, ал. 3, изречение първо:
а) финансова неустойка в размер 1000 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 2000 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване
на договора.
(2) В случаите на отчетена и незаплатена от
РЗОК рецептурна бланка, изпълнена в нарушение на този договор, не се налага санкция.
(3) При доказана от изпълнителя явна
техническа грешка при изпълнението на рецептите не се налага санкция.
Чл. 34. Получените от изпълнителя суми
без правно основание, установени при проверка на контролните органи, се възстановяват
заедно с дължимата законна лихва, начислена за периода от датата на получаването до
датата на възстановяването им.
Чл. 35. (1) Възложителят прекратява договора без предизвестие с писмено уведомление:
1. когато се установи, че договорът е
сключен в нарушение на изискванията на
НЗОК въз основа на невярно декларирани от
изпълнителя обстоятелства;
2. когато изпълнителят престане да отговаря
на условията, при които е сключен договорът,
и това е установено от контролните органи
по предвидения ред.
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(2) Процедурите за контрол по договора се
прилагат и при констатирани нарушения по
изпълнението на предходния договор между
страните за изминал период до една година
от сключване на този договор.
(3) Размерът на санкциите в случаите по
ал. 2 се определя от договора, действал към
момента на извършване на нарушението.
Раздел IX
Действие, изменение и прекратяване на договор за отпускане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 36. Договор за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ,
медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели, сключен при
настоящите условия и ред, е със срок на
действие до 31.12.2014 г.
Чл. 37. (1) Възложителят и изпълнителят
могат да сключват допълнителни споразумения към договора при промяна в предмета
и/или срока му на действие.
(2) Възложителят и изпълнителят сключват
допълнителни споразумения при:
1. промяна в нормативната уредба (вкл. в
настоящите условия и ред), която не изключва
действието му, но е относима към този договор;
2. издаване на разрешение по чл. 231, ал. 2
ЗЛПХМ или разрешение по чл. 231, ал. 5
ЗЛПХМ;
3. промяна на други параметри на договора,
свързани с изпълнението на същия.
Чл. 38. Страните могат да прекратят договора по взаимно съгласие чрез писмено
споразумение.
Чл. 39. (1) Договорът се прекратява, без
която и да е от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:
1. при фактическа невъзможност изпълнителят да осъществява задълженията си по
този договор; в този случай изпълнителят
незабавно уведомява писмено възложителя,
като договорът се прекратява от датата на
уведомлението;
2. при прекратяване на разрешението за
търговия на дребно с лекарствени продукти
на изпълнителя – договорът се прекратява с
изтичане срока за обжалване на заповедта за
прекратяване на разрешението за търговия на
дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила
на заповедта за прекратяване на разрешението
за търговия на дребно;
3. при промяна на нормативната уредба,
изк лючваща действието на целия или на
част от договора – договорът се прекратява
напълно или частично от датата на влизане
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в сила на съответната промяна или от датата
на приключване на съответната нормативно
установена процедура, засягаща действието
на договора;
4. при промяна на изпълнителя – собственик на аптеката.
(2) При отнемане на лицензията на изпълнителя за търговия на дребно и съхраняване
на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, договорът се прекратява
частично, в случай че предметът на договора
включва отпускането на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества.
(3) В случаите по ал. 1, т. 4 новият собственик на аптеката може да кандидатства
за сключване на договор при настоящите
условия и ред.
Чл. 40. (1) Договорът се прекратява едностранно от възложителя без предизвестие при
наложена и влязла в сила санкция „прекратяване на договора“ в случаите, установени
в раздел „Санкции“.
(2) В сл у чаите по а л. 1 изпълнител ят
няма право да сключи нов договор с НЗОК
до изтичане на 6 месеца от прекратяване на
предходния договор.
Чл. 41. Възложителят прекратява договора
с едномесечно писмено предизвестие, когато
изпълнителят не представи изискуемите отчетни документи в срока по чл. 17, ал. 2 повече
от 3 пъти в рамките на действие на договора.
Чл. 42. Договорът се прекратява едностранно от изпълнителя с едномесечно писмено
предизвестие до възложителя – от датата на
изтичане на предизвестието.
Чл. 43. Изпълнителят има право да прекрати едностранно с едномесечно писмено
предизвестие договора в случай, че възложителят системно не заплаща в срок дължимите
по договора суми.
Чл. 44. Прекратяването на договора не
освобождава възложителя от задължението
да заплати на изпълнителя по представени
редовни отчетни документи отпуснатите продукти до момента на прекратяване на договора.
Настоящите условия и ред за сключване
на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели са съгласувани от 9 представители на
НЗОК и 9 представители на Българския фармацевтичен съюз на основание чл. 45, ал. 15
ЗЗО, определени съответно с Решение № РДНС-04-115 от 23.09.2013 г. на Надзорния съвет
на НЗОК и писмо, изх. № 114 от 20.08.2013 г.
на БФС, наш вх. № 17-03-8 от 20.08.2013 г.
Управител:
Румяна Тодорова
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Приложение № 1
Образец на заявление
към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между НЗОК
и БФС на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО
ДО ДИРЕКТОРА НА
РЗОК ГР. .................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ...........................................................................................................................................................................
(пълно наименование на притежателя на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека)

ЕИК .......................................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: ….…...............................................………………………………………………….
………………………………………………………………………..........................................................................…………………………...,
представлявано от .............................................................................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление; за
физическ о лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)

в качеството му на ………………………….........................................................…………………………………………………..
с документ, удостоверяващ представителната власт: ....................................……………………………………….
………………………………………………………………………………………..........................................................................…………..
IBAN .......................................................................................................................................................................
BIC .........................................................................................................................................................................
банка (клон) ........................................................................................................................................................
тел./факс № .........................................................................................................................................................
e-mail .....................................................................................................................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № ............................/ ...........................,
издадено от ………………………..................................................................…………………………………………………………….
Адрес на аптеката: област .........................................................., община ..................................................,
гр./с. ....................................................................., ул. № ………………..................................................................,
тел. ............................................................, факс: ..............................................................................................,
ръководител на аптеката .............................................. маг.-фарм. ............................................................
…………………………… ЕГН …………………….......................…, УИН …......................................…..…………………………..
Адрес за кореспонденция: ...............................................................................................................................
Телефон ................................................................................................................................................................,
факс: ......................................................................................................................................................................
е-mail ....................................................................................................................................................................,
моб. телефон .......................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл. 7, ал. 1 и чл. 16, ал. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински
цели кандидатствам за сключване на договор за отпускане на следните продукти, заплащани
напълно или частично от НЗОК:
1. всички лекарствени продукти по ал. 1, извън тези по ал. 2, т. 2

2. лекарствени продукти от следните групи:
2.1. лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества

(при условията на ЗКНВП)

2.2. лекарствени продукти от група IА, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК):
2.2.1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки болести

2.2.2. лекарствени продукти от група IА, извън тези по т. 2.2.1

2.3. лекарствени продукти от група IВ, предписвани по „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК)

2.4. лекарствени продукти от група IС, предписвани по „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК):
2.4.1. лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия на болни от
злокачествени заболявания

2.4.2. лекарствени продукти – аналогови инсулини
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2.4.3. лекарствени продукти, предназначени за поддържащо лечение на
трансплантирани пациенти
2.4.4. лекарствени продукти от група IС, предписвани по протокол, извън
тези по т. 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.3
3. Диетични храни за специални медицински цели
4. Медицински изделия за стомирани болни
5. Медицински изделия – глюкомери и тестленти







(отбелязват се в съответните квадратчета със знак „х“ групите, които заявителят желае да отпуска)

Прилагам следните документи:
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Дата: ........................

...................................................

(подпис и печат на заявителя)

Приложение № 2
Образец на декларация
към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между НЗОК
и БФС на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ...........................................................................................................................................................................
(пълно наименование на притежателя на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в
аптека)

ЕИК ......................................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление: …………...............................................…………………………………………….
……………………………………………………………….........................................................................…………………………………...,
представлявано от ..............................................................................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление; за физическо
лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)

в качеството му на ………………..................................................................……………………………………………………………..
с документ, удостоверяващ представителната власт: .....................................……………………………………….
………………………………………………………………………………………………...........................................................................…..
IBAN .....................................................................................................................................................................
BIC .........................................................................................................................................................................
банка (клон) ........................................................................................................................................................
тел./факс № .........................................................................................................................................................
e-mail .....................................................................................................................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № ............................./............................,
издадено от ………………………………….................................................................………………………………………………….
Адрес на аптеката: област ....................................................................., община ....................................,
гр./с. ....................................................................., ул. № ……....................…………..............................................,
тел. ............................................................, факс: ..............................................................................................,
ръководител на аптеката ............................................... маг.-фарм. ............................................................
………………………................…… ЕГН ……...................…………………, УИН ……...............................…………………………..
Адрес за кореспонденция: ...............................................................................................................................
Телефон ................................................................................................................................................................,
факс: ......................................................................................................................................................................
е-mail ....................................................................................................................................................................,
моб. телефон .........................................................................................................................................................
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С настоящата декларация
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат съм с Условията и реда за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели,
съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
2. Ръководителят на разкритата от мен аптека маг.-фарм. …………………………………………………………….
работи само в посочената аптека.
3. В аптеката разполагам със:
– компютър, разположен в приемното помещение;
– софтуер, отговарящ на основните изисквания на НЗОК.
4. Аптеката ще работи с работно време:
в делнични дни: от ………………. до ……………………
в почивни дни:
– събота: от …….. до ………
– неделя: от …….. до ………
– на разположение;
в празнични дни:
– от …………………………. до ………………
– на разположение.
5. В аптеката работят:
……………….. бр. магистър-фармацевти.
При промяна на горепосочените обстоятелствата се задължавам да уведомя писмено РЗОК
в сроковете, установени в образеца на договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани
напълно или частично от НЗОК/РЗОК.
Дата: …………..

.............................................................
(подпис и печат)

Образец на типов договор – Приложение № 3
ДОГОВОР
№………………/ ……….201… г.
ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО
ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, …………...................................... 201 ….. г., в гр. ………….........................…................................... между
Н А ЦИОН А ЛН АТА ЗДРА ВНООСИГ У РИТЕЛН А К АСА, г р. Софи я 1407, ул. Кричим 1,
БУЛСТАТ: 121858220,
представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗЗО от ……………………………………………………………………….. –
директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. ….......................................………………………………..,
седалище и адрес на РЗОК: гр. …........................., ул. № .............................................................................,
тел. ............................................, факс: .................................., e-mail ..................................................................,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ – от една страна,
и ............................................................................................................................................................................,
………………………………………………………………………….........................................................................………………………..,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество, вид на търговеца,
седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лек. продукти)

представляван от ….............................................................................................................................................
(имена по документ за самоличност)

в качеството му на ………………………............................................................…………………………………………………...,
ЕИК ………………......................................................................................................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество)

Банкова сметка:
Банка: ……………………………………………....................................................................…………………………………………….
Адрес на банката: …………………............................................................………………………………………………………….
BIC ....................................................................…………………………………………….…………………………………………………
IBAN ..................................................................………………………………………………………………………………………........,
открита на името на: …............................................................……………………………………………………………………..
тел./факс № ……………….................……, e-mail …………............................…………………............................................,
притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
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№/дата .........................................................., издадено от ….....................................……………………………………..
адрес на аптеката:
област. ...................................................................., община ..............................................................................,
населено място: гр./с. ............................................, ул. № ..............................................................................
тел. ............................................................... факс: .............................................................................................
ръководител на аптеката:
маг.-фарм. ............................................................................................................................................................,
(имена по документ за самоличност)

УИН на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката
Адрес за кореспонденция (на търговеца): …...............................................……………………………………………..
телефон ………………….........................………… факс: ……………………………......................................……………………..
е-mail ………………………..........................………, моб. телефон ..................................…………………………………………
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: .................................................…………………………………………………,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО, чл. 7, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г.
за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (ДВ, бр. 24 от 2009 г.)
(Наредба № 10) и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС Условия и ред за
сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично
от НЗОК № РД- ..........................................................................…………………………………………………………………...,
се сключи настоящият договор за следното:
Раздел I
Предмет на договора
Чл. 1. (1) Изпълнителят чрез посочената аптека се задължава да отпуска на здравноосигурените
лица (ЗОЛ) лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медцина (ЗЛПХМ), включени в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък
(ПЛС), за домашно лечение на територията на страната, заплащани напълно или частично от
НЗОК по реда на Наредба № 10.
(2) Изпълнителят чрез посочената аптека ще отпуска по реда на този договор:
1. всички лекарствени продукти по ал. 1, извън тези по ал. 2, т. 2;

2. лекарствени продукти от следните групи:
2.1. лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества

(при условията на ЗКНВП)

2.2. лекарствени продукти от група IА, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК):
2.2.1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки болести

2.2.2. лекарствени продукти от група IА, без тези по т. 2.2.1

2.3. лекарствени продукти от група IВ, предписвани по „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК)

2.4. лекарствени продукти от група IС, предписвани по „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ-НЗОК):
2.4.1. лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия на болни от
злокачествени заболявания

2.4.2. лекарствени продукти – аналогови инсулини

2.4.3. лекарствени продукти, предназначени за поддържащо лечение на
трансплантирани пациенти

2.4.4. лекарствени продукти от група IС – без тези по т. 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.3

(в случай че изпълнителят ще отпуска лекарствени продукти от съответната група по
чл. 1, ал. 2, т. 2, в квадратчето срещу нея се поставя знак „Х“)

Чл. 2. (1) Изпълнителят чрез посочената аптека се задължава да отпуска на ЗОЛ за домашно
лечение на територията на страната медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, включени в списъци с медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели, определени от Надзорния съвет на
НЗОК и публикувани на интернет страницата на НЗОК.
(2) Изпълнителят чрез посочената аптека отпуска медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели по ал. 1 от следните групи:
1. Диетични храни за специални медицински цели

2. Медицински изделия за стомирани болни

3. Медицински изделия – глюкомери и тестленти

(в случай че изпълнителят ще отпуска медицински изделия и/или диетични храни за специални медицински цели по чл. 2, ал. 2, в квадратчето срещу съответната група се поставя знак „Х“)
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Раздел II
Условия и ред за отпускане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на
медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели в изпълнение
на договора
Чл. 3. (1) Отпускането на ЛП, МИ и ДХ
се извършва само в аптеката от магистърфармацевт/и, работещ/и в нея.
(2) Изпълнителят се задължава да отпуска ЛП – предмет на договора, при спазване
разпоредбите на ЗЛПХМ, Наредба № 4 от
2009 г. за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти (Наредба
№ 4), Наредба № 28 от 2008 г. за устройството,
реда и организацията на работата на аптеките
и номенклатурата на лекарствените продукти
(Наредба № 28) и указанията на НЗОК, които
се изготвят съвместно с БФС.
(3) Изпълнителят се задължава да отпуска
МИ и ДХ съгласно списъци на НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК.
Чл. 4. (1) За отпускане на ЛП, МИ и ДХ
изпълнителят изисква представяне на документ за самоличност на приносителя и
„Рецептурна бланка“ – МЗ-НЗОК № 5, или
„Рецептурна бланка“ – МЗ-НЗОК № 5А, на
която са предписани лекарствените продукти
(респ. медицинските изделия/диетичните храни за специални медицински цели), наричана
за краткост „рецепта“.
(2) При предписани ЛП, МИ и ДХ за лечение на хронично заболяване за изпълнение
на рецептата се представя и заверена от РЗОК
„Рецептурна книжка на хронично болния“.
(3) Отпускането на ЛП, предписан с „Протокол за предписване на лекарства, заплащани
от НЗОК/РЗОК“, се извършва след представяне на:
1. документите по ал. 1 и 2;
2. оригинал на „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“,
утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК/РЗОК и
заверен от РЗОК, на територията на която е
актуалният избор на общопрактикуващ лекар
(ОПЛ) на ЗОЛ;
3. копие на протокола по т. 2.
(4) Изпълнителят има право да изпълнява
рецепти, с които са предписани лекарствени
продукти от група IА, отпускани по протокол,
само в случай че аптеката се намира на територията на областта, на която е осъществен
избор на ОПЛ.
(5) В случаите, когато лицето е осъществило
временен избор на общопрактикуващ лекар
(за срок от 1 до 5 месеца) на територията на
друга област, изпълнителят отпуска ЛП от
група ІА при изпълнение на следните условия:
1. протоколът е презаверен в съответната
РЗОК, на чиято територия е осъществен временният избор на общопрактикуващ лекар;
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2. аптеката се намира на територията на
областта, на която е осъществен временният
избор на общопрактикуващ лекар.
(6) Изпълнителят има право да изпълнява
рецепти, с които са предписани ЛП, съдържащи наркотични и упойващи вещества, само в
случай че аптеката се намира на територията
на областта по местоиздаване на рецептата.
(7) Извън случаите по ал. 4, 5 и 6 изпълнителят изпълнява рецепти, с които са
предписани ЛП, МИ и ДХ, вкл. и за остри и
за хронични заболявания, без оглед на териториални ограничения, свързани с предписването на лекарствените продукти или избора
на общопрактикуващ лекар.
Чл. 5. (1) Лекарствените продукти, МИ и
ДХ се отпускат на:
1. лица с непрекъснати здравноосигурителни права;
2. лица, осигурени в друга държава – членка на Европейския съюз, в Швейцария или
в държава – страна по Споразумението за
Европейско и коном и ческо п рос т ра нс т во
(Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които
се прилага законодателството на Република
България съгласно правилата за координация
на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от ПЗР на ЗЗО;
3. лица, за които се прилага законодателството на Република България по силата на
двустранни спогодби за социално осигуряване, съобразно материалния и персоналния
им обхват.
(2) Магистър-фармацевтът извършва проверка на интернет страницата на НАП на
здравноосигурителния статус на лицата по
ал. 1, т. 1. На лица, за които е посочено, че са
с прекъснати здравноосигурителни права, се
отпускат предписаните ЛП, МИ и ДХ само в
случай, че представят документ – удостоверение/справка за заплатени здравноосигурителни вноски/възстановени здравноосигурителни
права, издадено от НАП, придружен с копие
на съответния документ.
(3) След като се убеди във верността на
копието по ал. 2, магистър-фармацевтът се
подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“
и задържа същото в аптеката за нуждите на
отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
(4) Разпечатка на справка от интернет
страницата на НАП се прави задължително
в случаите, когато софтуерът, с който работят
аптеките, изведе предупредително съобщение
за съществуващи непълноти (три месеца) в
здравната осигуреност на лицето. Същата се
заверява с подпис и печат от ръководителя
на аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
(5) За отпускане на ЛП, МИ и ДХ лицата
по ал. 1, т. 2 представят на магистър-фармацевта един от следните документи: европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК),
Удостоверение за временно заместване на
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ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) или Удостоверение за
регистрация в РЗОК, придружен с копие на
съответния документ.
(6) След като се убеди във верността на
копието по ал. 5, магистър-фармацевтът се
подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“
и задържа същото в аптеката за нуждите на
отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
Чл. 6. (1) Рецептата не се изпълнява в
аптеката и се връща на приносителя є в
следните случаи:
1. когато лицето, на което са предписани
ЛП, МИ и ДХ, не е здравноосигурено или е
с прекъснати здравноосигурителни права към
датата на изпълнение на рецептата;
2. ако не отговаря на изискванията, посочени в чл. 3, ал. 2 и 3;
3. предписаният лекарствен продукт не се
заплаща от НЗОК;
4. при несъответствие между предписания
брой опаковки от ЛП и определената доза на
прием и другите общи изисквания по предписване на ЛП, МИ и ДХ;
5. не се представя заверена в РЗОК „Рецептурна книжка за лечение на хронично
болния“ или документи по чл. 4;
6. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи кодове на ЛП, МИ и ДХ и МКБ
кодове;
7. когато на ЗОЛ за един и същи период
на лечение са предписани от ОПЛ, лекар по
дентална медицина и/ или от лекар-специалист повече от три лекарствени продукта за
едно заболяване (един МКБ код), както и при
дублиране на предписанията в рамките на
срока, за който са предписани лекарствени
продукти;
8. когато на ЗОЛ за един и същи период
на лечение са предписани едновременно ЛП
от група ІА и други за лечение на същото
заболяване;
9. когато на едно ЗОЛ са предписани едновременно ЛП, принадлежащи към едно и също
международно непатентно наименование, за
повече от едно заболяване (един МКБ код),
независимо от вида и броя на издадените
рецептурни бланки;
10. когато за лечението на едно ЗОЛ на
една и съща рецептурна бланка, независимо
от ползвания образец, са предписани ЛП,
МИ и ДХ;
11. когато за лечението на едно ЗОЛ на
една и съща рецептурна бланка, независимо
от ползвания образец, са предписани напълно
и частично заплащани ЛП;
12. когато лицето не представи документ
по чл. 5, ал. 2 или 5.
(2) Издадена и изпълнена рецепта по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани
от НЗОК/РЗОК“ и/или „Рецептурна книжка
на хронично болния“, заверени от РЗОК в
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противоречие на изискванията, се изпълнява
и ЛП се заплащат напълно или частично на
изпълнителя.
Раздел III
Права и задължения на възложителя
Чл. 7. (1) Възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ рецептурните
бланки, задъл ж ителните номенк лат у ри и
формата на отчетните електронни документи
и указанията, предвидени по Наредба № 4 и
Наредба № 10. Изискванията към софтуера,
обработващ рецептурните бланки, се определят съвместно от представителите на НЗОК
и на БФС по смисъла на чл. 45, ал. 15 от
Закона за здравното осигуряване.
(2) При промени в приложение № 1 на
ПЛС и в списъците с МИ и ДХ възложителят
публикува на интернет страницата на НЗОК
актуализиращи файлове към номенклатурите
на аптечния софтуер във формат, определен от
НЗОК, данните в които са задължителни за
изпълнителя. Актуализациите влизат в сила
от 1-во или 16-о число на месеца.
(3) При промени в приложение № 1 на ПЛС
възложителят изготвя съответните актуализиращи файлове в сроковете по Наредба № 10.
(4) Промените в списъците с МИ и ДХ се
публикуват на интернет страницата на НЗОК
в срок не по-малък от 15 дни преди влизането
им в сила.
(5) В случаите, когато възложителят не е
изпълнил задължението си по предходните
алинеи, изпълнителят не носи отговорност.
Чл. 8. (1) Възложителят се задължава да
заплати дължимите суми за отпуснатите и
отчетени от изпълнителя ЛП, МИ и ДХ при
условията и по реда на Наредба № 10, тези
условия и сключения договор.
(2) Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица, освен в предвидените
от закона случаи, данни, които е получил при
или по повод изпълнение на договора, относно
извършваната от изпълнителя дейност. Възложителят се задължава да не предоставя на
трети лица, освен в предвидените от закона
случаи, конкретни данни относно количества
и видове на отпусканите в изпълнение на
договора ЛП, МИ и ДХ от изпълнителя.
(3) Възложителят заплаща на изпълнителя
по банков път по посочената в договора банкова сметка дължимите суми за отпуснатите и
отчетени по договора ЛП, МИ и ДХ в 30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на
съответния отчетен период в РЗОК.
(4) При установяване на получени от изпълнителя суми без правно основание, които
не са в резултат на извършено нарушение на
договора, възложителят съставя протокол
за неоснователно получени суми, в който
посочва размера на сумите, обстоятелствата,

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

свързани с извършеното плащане, вкл. датата,
на която е извършено плащането. Въз основа
на съставения протокол директорът на РЗОК
изпраща на изпълнителя с препоръчано писмо
с обратна разписка писмена покана за възстановяване на неоснователно получените суми.
Поканата подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителят се задължава в 14-дневен
срок от влизане в сила на поканата по ал. 4
да заплати доброволно сумата/те, посочени в
нея. В противен случай тя/те се прихваща/т
със следващото плащане по договора или
се събират по съответния ред. В случай на
прихващане възложителят издава протокол
за извършеното прихващане в 7-дневен срок,
вторият екземпляр от който се предоставя
на изпълнителя.
(6) Установяване от възложителя на не
основателно получени суми от изпълнителя
може да има както в рамките на извършван
контрол по раздел VII, така и извън него. В
случаите на извършван контрол лицата по
чл. 26 съставят нарочен протокол, различен
от констативния протокол по чл. 28, ал. 1.
Чл. 9. Възложителят има право да упражнява контрол по изпълнение на сключения
договор съгласно реда и начина, определени
в раздел VII на Условия и ред за сключване
на договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК и този договор.
Раздел IV
Права и задължения на изпълнителя
Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да
осигурява ЛП, МИ и ДХ – предмет на договора, на ЗОЛ, на които са предписани.
(2) При липса или недостатъчно налично
количество на ЛП, МИ и ДХ в аптеката изпълнителят се задължава да го достави/осигури
не по-късно от 24 часа, считано от момента
на постъпване на рецептурната бланка. В
този случай датата и часът на постъпването
на рецептата се отразяват върху нея.
(3) При невъзможност за доставка на ЛП,
МИ или ДХ от търговец на едро изпълнителят не носи отговорност. Невъзможността се
удостоверява с писмен отказ за доставка от
търговец на едро до изпълнителя или с други
подходящи писмени доказателства.
(4) При забава на плащанията от страна
на възложителя изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на задълженията
по ал. 1 и 2.
Чл. 11. (1) Работното време на изпълнителя
се посочва в заявлението за сключване на
договора при спазване изискванията на чл. 30,
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ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на
аптеките и номенклатурата на лекарствените
продукти. Работното време се обявява на вид
но място на входа на аптеката. През цялото
работно време се отпускат ЛП, МИ и ДХ.
(2) Аптеката не може да бъде затворена за
повече от 30 дни в рамките на една календарна
година поради отсъствие на ръководителя є.
(3) В случаите по ал. 2, когато ръководителят на аптеката е единствен магистър-фармацевт, работещ в нея, аптеката не работи в
изпълнение на настоящия договор до завръщане на ръководителя. В този случай на видно
място задължително се поставя уведомление
за срока, в който няма да се изпълняват
рецепти – образци МЗ-НЗОК № 5 и № 5А,
както и адрес на най-близката аптека, която
отпуска ЛП, МИ и ДХ, заплащани напълно
или частично от НЗОК.
(4) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период до 30 дни същият може да
се замества от магистър-фармацевт, включен
в списъка на персонала на аптеката.
(5) При отсъствие на ръководителя на
аптеката за период над 30 дни същият се
замества от магистър-фармацевт в срокове
и по реда на ЗЛПХМ.
(6) Ръководителят на аптеката не може да
работи в повече от една аптека.
Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава:
1. да следи за настъпили промени в приложение № 1 на Пози т ивни я лекарст вен
списък и цените на лекарствените продукти
на интернет страницата на Министерството
на здравеопазването и на НЗОК;
2. да следи за настъпили промени в информацията по чл. 7;
3. да спазва:
а) указанията, издадени на основание § 6
от ПЗР на Наредба № 4;
б) у казани ята, издадени на основание
Наредба № 10;
в) у казани ята, издадени на основание
чл. 3, ал. 2;
г) Правилата за добра фармацевтична
практика и Указанията на БФС за прилагане
изискванията на ДФП, ефективно въвеждане
на стандартите за обслужване и правилата за
оценка на съответствието им с нея;
4. да не изисква и да не приема от ЗОЛ/
приносителя на рецептата доплащане, надвишаващо максималната стойност, която
доплаща ЗОЛ, посочена в предоставения от
възложителя съответен актуализиращ файл
към номенклатурите на аптечния софтуер,
валиден към момента на отпускане на лекарствения продукт;
5. да не извършва необосновани откази,
а в случаите по чл. 10, ал. 2 – да достави и
отпуска ЛП, МИ и ДХ;
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6. да съдейства на лицата по чл. 26 и да
им предоставя достъп до:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро
с конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането
им на ЗОЛ в изпълнение на договора с НЗОК
(фактури за доставка; кредитни известия;
фискални бонове; рецептурни бланки);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за
съответен период от време съобразно целта
на проверката;
в) всички помещения на аптеката, в които
се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХ;
7. данните за цените на отпуснатите ЛП,
МИ и ДХ и доплащането от ЗОЛ от фискалния
бон да съответстват на съответните данни от
рецептата.
(2) Изпълнителят няма право да прехвърля
вземанията си по договора с възложителя на
трети лица.
Чл. 13. (1) Изпълнителят не може да отпуска ЛП, които се заплащат напълно или
частично от НЗОК, срещу талони за отстъпка
или други допълнителни материали, непредвидени в Наредба № 4 или ЗЛПХМ.
(2) Изпълнител ят посочва прода ж ната
цена върху опаковката на ЛП на обозначено
от производителя място съгласно чл. 5, ал. 2
от Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти.
(3) Изпълнителят отпуска предписаните
МИ и ДХ при условията, по реда и по цени
съгласно списъците на НЗОК и указанията
по тяхното прилагане.
(4) Изпълнителят се задължава да попълва следните данни в рецептурната бланка в
момента на отпускане на ЛП:
1. № и дата на изпълнение на рецептата;
2. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер
на получателя, когато е различен от ЗОЛ, на
което е изписана рецептата;
3. сума за доплащане от пациента;
4. подпис на изпълняващия рецептата магистър-фармацевт и печат на аптеката.
(5) В момента на отпускане на ЛП, след
попълване на данните по ал. 4, изпълнителят
се задължава да я предостави за подпис на
приносителя.
(6) Изпълнителят се задължава да попълва всички изискуеми данни в рецептурната
книжка.
(7) Изпълнителят отпуска ЛП, предписани
по протокол, като спазва стриктно утвърдената
схема на лечение в протокола.
(8) Изпълнителят при отпускане на ЛП, МИ
и ДХ има право да провери чрез предоставена
електронна услуга от НЗОК валидността на
рецептурната книжка към датата на изписване
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на рецептата и валидността на диагнозите
към датата на изписване и отпускане, за които
ЗОЛ има право да получава ЛП, МИ и ДХ.
Чл. 14. (1) Изпълнителят се задължава да
работи в аптеката със софтуер, който отговаря
на изискванията на НЗОК, публикувани на
интернет страницата на НЗОК, и сключения
договор.
(2) Изпълнителят се задължава да съхранява информацията за движението на ЛП,
отп уснати в изпълнение на договора, на
електронен носител (архив) за не по-малко
от една календарна година.
(3) При проверка изпълнителят е длъжен
да осигури на контролните органи достъп до
информацията по ал. 2 в момента на проверката, а при невъзможност – в тридневен срок
от извършването є.
Чл. 15. (1) Изпълнителят се задължава да
въвежда информацията от рецептите за отчета пред НЗОК в базата данни на софтуера
по чл. 14, ал. 1 в момента на отпускане на
ЛП, МИ и ДХ.
(2) Въвеждането на информацията по пред
ходната алинея се извършва само в приемното
помещение на аптеката от магистър-фармацевт
при спазване на изискванията на Наредба № 4
и Наредба № 28.
(3) Средната продължителност на обработване в изпълнение на договора на една
рецепта и отпускане на ЛП, МИ и ДХ по нея
е 6 минути, а на протокол е 3 минути. Броят
на отчетените рецепти, включително и тези
по протоколи, следва да съответства на броя
обработени рецепти и протоколи съобразно
работното време и броя на магистър-фармацевтите в аптеката, както са декларирани от
изпълнителя.
За спазването на изискването по ал. 3 се
прилага следната формула:
БМФ × 60РВ × РД БОПП × СПОП
МБОРП = ––––––––––––––––––– – –––––––––––––––––– ,
СПОРОП 		
СПОРОП

където:
МБОРП
БМФ

РВ
РД
БОПП

е максималният брой на обслужени рецепти за отчетен период от
аптека;
– 	сборът от магистър-фармацевтите, работещи в аптеката (съгласно
приложения № 2 и 4 към настоящите условия и ред), умножени
съответно по техния коефициент;
– 	работното време на маг.-фарм.,
работещ в аптеката, се приема
за 8 часа дневно;
– 	работни дни на аптеката за периода се приемат за 11 дни;
– 	броят на обслужени протоколи
за отчетен период от аптека;
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СПОРОП – 	средната продължителност на обработване на рецепта и отпускане
на продуктите по нея – 6 минути;
СПОП
– 	средната продължителност на
обрабо т ва не на п ро т окол –
3 минути.
Забележка. БМФ е сбор от броя на магистър-фармацевтите, работещи в аптеката,
умножен съответно по техния коефициент
съгласно т. 1, 2 и 3:
1. 1 – магистър-фармацевт, работещ на
8 часа в аптеката;
2. 11/2 – магистър-фармацевт, който е ръководител на аптеката и е лицето по чл. 222,
ал. 1 ЗЛПХМ, съответно – член на управителен орган на лицето по чл. 222, ал. 1 ЗЛПХМ;
3. 1/2 – магистър-фармацевт, работещ на
4 часа в аптеката.
(4) В случай че в населеното място, в което е разкрита аптеката, няма друга аптека,
работеща по договор с НЗОК за отпускане
на ЛП, МИ и ДХ, максималният брой отчетени рецепти може да се завиши с до 30 %
по мотивирано писмено искане от аптеката
и разрешение на директора на съответното РЗОК за срок до 3 месеца в рамките на
една календарна година.
(5) Алинея 4 се прилага в случай, че аптеката е сключила договор за отпускане на
всички групи ЛП, МИ и ДХ.
(6) Изпълнените рецепти, извън максимално допустимия брой рецепти за определената
аптека, се заплащат от възложителя при спазване на всички останали изисквания относно
отпускане на лекарствените продукти.
Чл. 16. Изпълнителят се задължава писмено да уведомява възложителя за промяна
в обстоятелства в следните срокове:
1. до 7 дни от датата на подаване на заявление в случаите по чл. 231 ЗЛПХМ;
2. до 10 дни от датата на получаване на
разрешението на търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 231, ал. 2 или 5
ЗЛПХМ;
3. до 10 дни от настъпване на промяна във:
а) лицензията за търговия на дребно и
съхраняване на наркотични вещества;
б) търговската регистрация;
в) банковата сметка;
г) обстоятелства от декларация(и) и други обстоятелства, удостоверени с документ,
представен при сключването на настоящия
договор;
4. в деня на настъпване на промяна в
списъка на магистър-фармацевтите, работещи в аптеката, като се посочва за всеки от
магистър-фармацевтите продължителността и
разпределението на работното време; уведомлението може да бъде изпратено и по факс
или електронна поща, сканирано с подпис и
печат на аптеката, или подписано с електронен подпис;
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5. в деня на настъпване на промяна в работното време на аптеката или периода, през
който аптеката няма да работи; уведомлението
може да бъде изпратено и по факс или електронна поща, сканирано с подпис и печат на
аптеката, или подписано с електронен подпис.
Раздел V
Условия, ред и срокове за отчитане и заплащане
Чл. 17. (1) Изпълнителят отчита отпуснатите продукти по чл. 1 и 2 от договора два
пъти месечно. Отчетните периоди са от 1-во
до 15-о число и от 16-о до последно число
на месеца.
(2) Отчитането се извършва с документите
по чл. 20, които се представят в РЗОК в срок
до 3-тия работен ден, следващ периода, по
график, определен от възложителя.
(3) Изпълнителят може да представи отчетни документи за не повече от два последователни отчетни периода.
Чл. 18. (1) Всички отчетни документи на
изпълнителя се подписват от ръководителя
на аптеката и се подпечатват с печата на
аптеката с изключение на финансовия отчет,
който се подписва от управителя на фирмата
или от упълномощено от него лице.
(2) Ако в аптеката са изпълнявани рецепти
по реда на този договор и съответно на рецептурните бланки е положен печат, на който
е вписан номерът и датата на прекратеното
разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, НЗОК заплаща лекарствените продукти, отпуснати по така заверените
рецептурни бланки, до изтичане срока за
обжалване на заповедта за прекратяване на
разрешението за търговия на дребно по реда
на АПК, респ. влизане в сила на заповедта
за прекратяване на разрешението за търговия
на дребно.
Чл. 19. (1) Възложителят чрез РЗОК заплаща на изпълнителя за отпуснатите и отчетени:
а) лекарствени продукти по чл. 1 – съответната реимбурсна стойност, в зависимост
от нивото на заплащане, определена в приложение № 1 на ПЛС;
за лекарствените продукти с договорени на
основание чл. 45, ал. 10 ЗЗО отстъпки – съответната реимбурсна стойност, определена
в приложение № 1 на ПЛС, намалена с пропорционално изчислената в полза на НЗОК
отстъпка;
НЗОК се задължава да поддържа история на
всички стойности на лекарствените продукти
от приложение № 1 на ПЛС с договорените
по реда на чл. 45, ал. 10 ЗЗО отстъпки, както
и да предоставя актуализиращи файлове към
номенклатурите на аптечния софтуер с договорените отстъпки в сроковете по чл. 7, ал. 2;
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б) медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели по чл. 2 – стойността в съответствие със списъците с медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК.
(2) За обработването на рецепти, с които
са предписани напълно заплащани от НЗОК
лекарствени продукти, възложителят заплаща
определената в Наредба № 10 сума за отчетена
рецептурна бланка.
Ч л. 20. (1) Въ з лож и т ел я т за п ла ща на
изпълнителя след представяне на следните
отчетни финансови, медицински и регистрационни документи:
1. финансов отчет по образец съгласно
приложение № 3 за дължимата сума от възложителя на изпълнителя по изпълнени от
последния рецепти за съответния отчетен
период;
2. спецификации към финансов отчет по
образец съгласно приложения № 1 и № 2, съдържащи опис на изпълнените от изпълнителя
през съответния отчетен период рецепти;
3. първи екземпляр от изпълнените от
изпълнителя рецепти и втори екземпляр на
рецептите за отпуснати лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, подредени
по реда на тяхното отпускане и в съответствие
със спецификацията по т. 2;
4. заверени копия на ЕЗОК, Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК или
Удостоверение за регистрация в РЗОК – при
изпълнени рецепти за лица, осигурени в друга държава – членка на Европейския съюз,
държава от ЕИП или Швейцария;
5. заверени копия на документи, удостоверяващи здравноосиг у рителни я стат ус
към момента на отпускане на лекарствените
продукти, диетичните храни за специални
медицински цели или медицинските изделия
на лицата по чл. 5, ал. 2 или 4;
6. електронен отчет, съдържащ изпълнените рецепти, изготвен в определен от НЗОК
формат, публикуван на интернет страницата
на НЗОК, подписан с електронен подпис.
(2) Финансовите документи (финансов отчет
и спецификации към него) се предоставят на
хартиен носител или по електронен път. Когато се предоставят само по електронен път,
финансовите документи следва да са подписани
с електронен подпис.
(3) Всички отчетни документи и електронният отчет не се приемат в следните случаи:
1. при нарушена физическа структура на
носителя;
2. при неспазен формат на електронния
отчетен документ;
3. при липса на някой от задължителните
отчетни документи;
4. при липса на действащ договор на изпълнителя с НЗОК/РЗОК за отчитания период;
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5. когато отчитането е извън регламентирания в чл. 17, ал. 2 срок.
Чл. 21. (1) Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път дължимите суми
за отпуснатите и отчетени по договора ЛП,
МИ и ДХ в 30-дневен срок от изтичане на
срока за отчитане на съответния отчетен
период в РЗОК.
(2) В случай че възложителят не заплати дължимите суми в срока, определен по
предходния член, той дължи на изпълнителя
законна лихва за просроченото време.
Чл. 22. (1) При констатирани грешки и
пропуски в документите по чл. 20, ал. 1, т. 1
и 2, както и при несъответствие между тях
РЗОК ги връща на изпълнителя за издаване
на нови. Новоизготвените документи се представят в РЗОК в сроковете по чл. 17, ал. 2.
(2) Документите по чл. 20, ал. 1, т. 3, 4 и
5 не се връщат за корекции.
(3) След обработка на електронния отчетен
документ при установяване на технически
грешки РЗОК изготвя протокол, писмено уведомява изпълнителя и изисква нов коригиран
електронен отчетен документ. Електронният
отчетен документ, респ. коригираният електронен отчетен документ, следва да съответства
на съдържанието на финансовия отчет и на
спецификацията по чл. 20, ал. 1, т. 2, респ.
на издадената нова спецификация в случаите
по ал. 1.
(4) Алинея 3 се прилага при установяване
на технически грешки, свързани с неправилно
въвеждане в софтуера на аптеките и правилно
отразени на хартиен носител на:
1. номер и дата на финансов отчетен документ;
2. регистрационните данни на изпълнителя;
3. регистрационните данни на ЗОЛ;
4. регистрационни данни за лица, осигурени в друга държава – членка на Европейския
съюз, държава от ЕИП или Швейцария;
5. регистрационните данни на лечебното
заведение;
6. регистрационните данни на лекар/лекар
по дентална медицина;
7. номер и дата на амбулаторен лист;
8. номер на рецепта от амбулаторен лист;
9. номер и дата на протокол;
10. номер на рецептурна книжка;
11. код на специалност на лекаря/лекаря
по дентална медицина, издал рецептата.
(5) Алинея 3 не се прилага при допусната
техническа грешка от магистър-фармацевта
при пренасяне на данните от аптечния софтуер
върху рецептата, при условие че данните са
правомерно въведени в аптечния софтуер. В
този случай РЗОК уважава иска на аптеката.
(6) В случай на отхвърляне от плащане на
рецепти или позиции от рецепти на основание
неспазване на условията и реда за предписване
и/или отпускане на лекарствените продукти,
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установени в законодателството и/или този
договор, възложителят изготвя протокол,
писмено уведомява изпълнителя и изисква
представяне на следните коригиращи финансови документи:
1. кредитно/дебитно известие към финансов
отчет по образец съгласно приложение № 4 за
отхвърлената от плащане сума от възложителя
на изпълнителя;
2. коригиращи спецификации към кредитно/дебитно известие към финансов отчет по
образец съгласно приложения № 7 и № 8, съдържащи опис на отхвърлените за плащане от
изпълнителя през съответния отчетен период
рецепти или позиции от рецепти.
(7) Уведомлението по ал. 3 и 6 задължително се извършва в срок до 6 работни дни
считано от представянето на отчетните документи по чл. 25, ал. 1 в РЗОК.
(8) В срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 6 изпълнителят
се задължава да представи новоизготвените
документи и/или обяснения.
(9) В случай на неспазване на сроковете
по чл. 17 изпълнителят представя отчетните
документи за заплащане в следващия отчетен
период.
(10) При неспазване на срока по ал. 8 изпълнителят представя отчетните документи
за заплащане в следващия отчетен период.
Чл. 23. (1) При установяване на неоснователно заплатени или отхвърлени рецепти/
позиции от рецепти от предходни изплатени
отчетни периоди РЗОК връчва на изпълнителя
протокол, в който отразява това обстоятелство
и основанията, на които съответните рецепти/
позиции от рецепти не е следвало да бъдат
заплатени или следва да се заплатят.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят следва да представи в РЗОК кредитно/дебитно
известие към финансов отчет по образец
съгласно приложение № 4 за сумата, която
възложителят е отказал да плати, или сумата за възстановяване от възложителя на
изпълнителя.
Чл. 24. Плащанията по този договор се извършват в левове по банков път по посочената
от изпълнителя в договора банкова сметка.
Чл. 25. (1) Възложителят не заплаща на
изпълнителя, в случай че:
1. отчетните документи не са заверени
съгласно чл. 18;
2. не са представени всички отчетни документи, установени в чл. 20;
3. при несъответствие между първичните
медицински и финансовите отчетни документи, извън случаите по чл. 22;
4. рецептите са изпълнени в нарушение на
чл. 1, ал. 2, чл. 2, 5 и 6;
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5. отпуснатите лекарствени продукти съдържат наркотични вещества, без аптеката да
притежава лицензия за търговия на дребно
с такива;
6. рецептата е изпълнена извън сроковете
по чл. 18, ал. 2;
7. лекарствените продукти, медицинските
изделия и диетичните храни за специални
медицински цели са отпуснати на лице, което
е с прекъснати здравноосигурителни права
към момента на отпускането;
8. липсват попълнени реквизити от лекаря,
издал рецептата, и/или отпусналата ги аптека
върху рецептурната бланка.
(2) Възложителят заплаща на изпълнителя
отчетени рецепти над лимита по чл. 15, ал. 3 и
4, ако са спазени всички останали изисквания
относно отпускане на лекарствените продукти.
(3) При отчетени от изпълнителя рецепти
с лекарствени продукти на стойност, надвишаваща стойността, заплащана от НЗОК
по актуалния към момента на отпускане
актуализиращ файл, възложителят заплаща
стойността по съответния актуализиращ файл.
В тези случаи изпълнителят предоставя на
възложителя кредитно известие и коригираща спецификация към кредитно известие по
чл. 22, ал. 5 за разликата над стойността по
актуализиращия файл.
Раздел VI
Условия и ред за контрол по изпълнение на
договора
Чл. 26. Възложителят упражнява контрол
по изпълнението на договора от изпълнителя чрез:
1. служители на НЗОК.
2. длъжностни лица от РЗОК.
Чл. 27. (1) Лицата по чл. 26 извършват:
1. контрол върху декларираните обстоятелства при сключване на договора;
2. непосредствен контрол по изпълнението
на договора;
3. проверки по приход и разход на конкретни ЛП, МИ и ДХ в съответствие с предмета
на договора;
4. проверки по повод постъпили жалби
от ЗОЛ;
5. проверка на отчетните документи на
изпълнителя, свързани с изпълнението на
договора;
6. контрол върху съответната част от стойността на лекарствените продукти, заплащана
от възложителя и от ЗОЛ.
(2) Извършването на контролната дейност
се осъществява по начин, който не затруднява
дейността на изпълнителя.
(3) Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на лицата по чл. 26 при изпълнение
на служебните им задължения.
(4) Лицата по чл. 26 имат право на достъп до:
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1. документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро с
конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането
им на ЗОЛ в изпълнение на договора (фактури за доставка; кредитни известия; фискални
бонове; рецептурни бланки);
2. извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за
съответен период от време съобразно целта
на проверката и техническата възможност на
фискалното устройство;
3. всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и
ДХ, и до всички ЛП, МИ и ДХ, предмет на
договора;
4. трудовите договори на работещия в аптеката персонал;
5. контрол по изпълнението на чл. 15, ал. 3.
(5) Изпълнителят съхранява в аптеката рецептите и останалата отчетна документация по
този договор, както и фактурите за доставка,
и ги предоставя при поискване на лицата по
чл. 26. В случай че посочената документация
с изключение на рецептите за последната една
година не е налична в аптеката, същата се
предоставя в срок до три работни дни.
(6) Спазването от страна на изпълнителя
на изискванията, установени в чл. 15, ал. 3,
4 и 5, се установява от възложителя на база
въведена в интегрираната информационна
система на възложителя информация за договорите с притежателите на разрешения за
търговия на дребно с лекарствени продукти.
Чл. 28. (1) За резултатите от извършената
проверка лицата по чл. 26 изготвят констативен протокол.
(2) Констативният протокол се изготвя в
два екземпляра – единият се връчва в деня на
приключване на проверката на изпълнителя, а
другият се предоставя на директора на РЗОК.
(3) Констативният протокол се подписва от
лицата, извършили проверката, и ръководителя
на аптеката. При отсъствие на ръководителя на аптеката протоколът се подписва от
магистър-фармацевт, работещ в аптеката. В
случаите, когато отсъства магистър-фармацевт, протоколът се подписва от работещ от
персонала на аптеката.
(4) В констативния протокол се вписват:
1. обектът на проверката – наименование и
адрес на аптеката; представляващият лицето
по чл. 222 ЗЛПХМ – собственик на аптеката,
магистър-фармацевтът – ръководител на аптеката, посочен в разрешението за търговия
на дребно с лекарствени продукти в аптека;
№ и дата на издаване на разрешението;
2. данните за проверката – дата и място
на съставяне, основание за извършване на
проверката, проверяващото лице (лица);
3. нарушените разпоредби на договора и
описание в какво се състоят констатираните
нарушения;
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4. получени от изпълнителя суми от възложителя без правно основание в резултат от
констатираните нарушения по т. 3;
5. задължителните предписания и сроковете
за отстраняване на констатираните нарушения;
6. препоръки за подобряване на дейността – когато е приложимо;
7. предложения за санкции при констатирани нарушения;
8. срок за възражение.
(5) В случаи на несъгласие с някои констатации изпълнителят може да отрази това
писмено в протокола при подписването му.
(6) Към констативния протокол се прилага
опис на изготвени справки, копия на рецепти, протоколи и други документи, ако това е
необходимо. Всички документи се изготвят
в два еднообразни екземпляра, подписани от
двете страни.
Чл. 29. Изпълнителят има право на писмено
възражение по направените в протокола по
чл. 28 констатации пред директора на РЗОК в
7-дневен срок считано от деня, следващ деня
на получаване на протокола.
Чл. 30. (1) При липса на възражение директорът на РЗОК в 14-дневен срок след изтичане
на срока по чл. 29 въз основа на констативния протокол издава заповед за налагане на
санкция/и, в която посочва вида и размера
є/им, както и размера на неоснователно получените суми в резултат на констатираните
нарушения (при установени такива суми).
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на изпълнителя по начин, удостоверяващ нейното
получаване.
Чл. 31. (1) При постъпване на възражение в
срока по чл. 29 възложителят се задължава в
14-дневен срок да уведоми с мотивирано писмо
изпълнителя за своето решение, както следва:
1. уважава възраженията на изпълнителя
по констатираните нарушения;
2. уважава частично възраженията;
3. отхвърля възражението.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 в срок до два
дни след срока по ал. 1 директорът на РЗОК
издава заповед за налагане на санкция/и, в
която посочва вида и размера є/им, както и
размера на неоснователно получените суми в
резултат на констатираните нарушения (при
установени такива суми).
(3) Заповедта по ал. 2 се връчва на изпълнителя по начин, удостоверяващ нейното
получаване.
Чл. 32. (1) В 14-дневен срок от получаване
на заповедта по чл. 30, ал. 1 или по чл. 31,
ал. 2 изпълнителят има право да я оспори
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) по административен (пред управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК)
или съдебен ред.
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(2) При оспорване по административен ред
директорът на РЗОК изпраща възражението
с цялата преписка на управителя на НЗОК в
3-дневен срок от получаването є. Подаденото
възражение спира изпълнението на заповедта
на директора на РЗОК.
(3) В двуседмичен срок от получаване на
преписката управителят на НЗОК разглежда
и се произнася по постъпилото възражение
с мотивирано решение, за което уведомява
писмено изпълнителя и РЗОК.
Чл. 33. (1) Заповедта на директора на
РЗОК по чл. 30, ал. 1 или по чл. 31, ал. 2 не
се изпълнява до изтичане на срока за нейното
оспорване по реда на АПК. При подадена
жалба заповедта не се изпълнява до решаването на спора от съответния орган.
(2) Изпълнителят се задължава в 14-дневен
срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1
да заплати доброволно сумата/те, посочени в
нея. В противен случай тя/те се прихваща/т
със следващото плащане по договора. В
случай на прихващане възложителят издава протокол за извършеното прихващане в
7-дневен срок, вторият екземпляр от който
се предоставя на изпълнителя. Когато няма
следващо/и плащане/ия по договора, директорът на РЗОК изпраща писмена покана за
възстановяването на сумите. В случай че
изпълнителят не заплати доброволно сумите,
възложителят пристъпва към събирането им
по съответния ред.
Раздел VІІ
Санкции
Чл. 34. (1) Видовете санкции са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договора.
(2) При констатирани няколко нарушения
от различен вид се налага съответната по вид
санкция за всеки вид нарушение.
Чл. 35. (1) За констатирани нарушения по
изпълнение на настоящия договор директорът
на РЗОК налага санкции, както следва:
1. при нарушение на чл. 3, ал. 1, чл. 11,
ал. 3, изречение първо, ал. 5 – прекратяване
на договора;
2. при нарушение на чл. 11, ал. 6:
а) ако ръководителят на аптеката работи за
изпълнителя или свързано с него по смисъла
на Търговския закон лице – прекратяване на
договора;
б) извън случаите на предходната разпоредба изпълнителят е длъжен да инициира
производство по смяна на ръководителя на
аптеката пред компетентните органи в 30-дневен срок от установяване на нарушението и да
представи доказателства за това пред РЗОК;
2А. при нарушение на чл. 11, ал. 1, 2, 4,
чл. 12, ал. 1, т. 3, чл. 14, ал. 2, чл. 16, чл. 27,
ал. 4 и 5:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
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б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
3. при нарушение на чл. 13, ал. 2 при установена липса на маркирана крайна продажна
цена на повече от 5 опаковки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
4. при установени нарушения в до три рецептурни бланки на чл. 12, ал. 1, т. 7, чл. 13,
ал. 4, 5 и чл. 15, ал. 1:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова
неустойка в размер 150 лв.;
5. при нарушение на чл. 6, ал. 1, чл. 10,
ал. 2, чл. 11, ал. 3, изречение второ, чл. 13,
ал. 1, 3, 6 и 7 и за установени нарушения по
чл. 12, ал. 1, т. 7, чл. 13, ал. 4 и 5 и чл. 15,
ал. 1 в повече от три рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв., умножена по броя
констатирани нарушения;
в) при последващо нарушение – 150 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения;
6. при нарушение на чл. 3, ал. 2 с изключение на случаите по чл. 10, ал. 3 и 4:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при трето нарушение – финансова не
устойка в размер 150 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване
на договора;
7. при нарушение на чл. 15, ал. 2:
а) финансова неустойка в размер 240 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 480 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 720 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване
на договора;
8. при нарушение на чл. 27, ал. 3:
а) финансова неустойка в размер 250 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 500 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване
на договора;
9. за установено наличие или отчитане на
рецепти, изпълнени извън аптеката или от
аптека, която няма договор с НЗОК, установено от контролните органи на НЗОК, ИАЛ,
РЗИ и БФС:
а) финансова неустойка в размер 500 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване
на договора;
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10. За установено в аптеката нарушение
на реда за обозначаване и блокиране или
отпускане на ЛП от ПЛС, МИ и ДХ и за
специални медицински цели с изтекъл срок
на годност – финансова неустойка в размер
100 лв. за всяка опаковка;
11. при нарушение на чл. 12, ал. 1, т. 4, 5 и 6;
а) финансова неустойка в размер 120 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 240 лв.;
в) при трето нарушение – финансова не
устойка в размер 360 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване
на договора;
12. при нарушение на чл. 15, ал. 3, изречение първо:
а) финансова неустойка в размер 1000 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 2000 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване
на договора.
(2) В случаите на отчетена и незаплатена
от РЗОК рецептурна бланка, изпълнена в нарушение на настоящия договор, не се налага
санкция.
(3) При доказана от изпълнителя явна
техническа грешка при изпълнението на рецептите не се налага санкция.
Чл. 36. Получените от изпълнителя суми
без правно основание, установени при проверка на контролните органи, се възстановяват
заедно с дължимата законна лихва, начислена за периода от датата на получаването до
датата на възстановяването им.
Чл. 37. (1) Възложителят прекратява договора без предизвестие с писмено уведомление:
1. когато се установи, че договорът е
сключен в нарушение на изискванията на
НЗОК въз основа на невярно декларирани от
изпълнителя обстоятелства;
2. когато изпълнителят престане да отговаря
на условията, при които е сключен договорът
и това е установено от контролните органи
по предвидения ред.
(2) Процедурите за контрол по договора се
прилагат и при констатирани нарушения по
изпълнението на предходния договор между
страните за изминал период до една година
от сключване на този договор.
(3) Размерът на санкциите в случаите по
ал. 2 се определя от договора, действал към
момента на извършване на нарушението.
Раздел VIII
Действие, изменение и прекратяване на договора
Чл. 38. Договорът e в сила от ……………………
и е със срок на действие до 31.12.2014 г.
Чл. 39. (1) Възложителят и изпълнителят
могат да сключват допълнителни споразумения при промяна в предмета и/или срока
на договора.
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(2) Възложителят и изпълнителят сключват
допълнителни споразумения при:
1. промяна в нормативната уредба (вкл. в
настоящите условия и ред), която не изключва
действието му, но е относима към настоящия
договор;
2. издаване на разрешение по чл. 231, ал. 2
ЗЛПХМ или разрешение по чл. 231, ал. 5
ЗЛПХМ.
Чл. 40. Страните могат да прекратят договора по взаимно съгласие чрез писмено
споразумение.
Чл. 41. (1) Договорът се прекратява, без
която и да е от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:
1. при фактическа невъзможност изпълнителят да осъществява задълженията си по
този договор; в този случай изпълнителят
незабавно уведомява писмено възложителя,
като договорът се прекратява от датата на
уведомлението;
2. при прекратяване на разрешението за
търговия на дребно с лекарствени продукти
на изпълнителя – договорът се прекратява с
изтичане срока за обжалване на заповедта за
прекратяване на разрешението за търговия на
дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила
на заповедта за прекратяване на разрешението
за търговия на дребно;
3. при промяна на нормативната уредба,
изк лючваща действието на целия или на
част от договора – договорът се прекратява
напълно или частично, от датата на влизане
в сила на съответната промяна или от датата
на приключване на съответната нормативно
установена процедура, засягаща действието
на договора;
4. при промяна на изпълнителя – собственик на аптеката.
(2) При отнемане на лицензията на изпълнителя за търговия на дребно и съхраняване
на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, договорът се прекратява
частично, в случай че предметът на договора
включва отпускането на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества.
(3) В случаите по ал. 1, т. 4 новият собственик на аптеката може да кандидатства
за сключване на договор при настоящите
условия и ред.
Чл. 42. (1) Договорът се прекратява едностранно от възложителя без предизвестие при
наложена и влязла в сила санкция „прекратяване на договора“ в случаите, установени
в раздел „Санкции“.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят няма
право да кандидатства за сключване на нов
договор с НЗОК до изтичане на 6 месеца от
прекратяване на предходния договор.
Чл. 43. Възложителят прекратява договора
с едномесечно писмено предизвестие, когато изпълнителят не представи изискуемите
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отчетни документи в срока по чл. 17, ал. 2
повече от 3 пъти в рамките на действие на
договора.
Чл. 44. Договорът се прекратява едностранно от изпълнителя с едномесечно писмено
предизвестие до възложителя – от датата на
изтичане на предизвестието.
Чл. 45. Изпълнителят има право да прекрати едностранно с едномесечно писмено
предизвестие договора, в случай че възложителят системно не заплаща в срок дължимите
по договора суми.
Чл. 46. Прекратяването на договора не
освобождава възложителя от задължението
да заплати на изпълнителя по представени
редовни отчетни документи отпуснатите продукти до момента на прекратяване на договора.
Други разпоредби
Чл. 47. Изпълнението на настоящия договор
се осъществява при спазване изискванията на
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите
(ЗКНВП), Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) и подзаконовите актове по тяхното
прилагане.
Чл. 48. За всички неуредени в този договор
случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Чл. 49. Страните по договора се задължават
да се информират незабавно при възникване
на обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на същия.
Чл. 50. Страните се задъл жават да се
информират своевременно при промяна на
обстоятелствата, послужили за основание за
сключване на този договор.
Чл. 51. При осигурена техническа възможност от страна на възложителя изпълнителят
може да отчита отпуснатите лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели по електронен
път в момента на отпускането им. За целта
страните по договора сключват допълнително
споразумение към същия.
Чл. 52. Подписването на електронните отчети по чл. 20, ал. 1, т. 6 с електронен подпис
се прилага задължително два месеца след
влизане в сила на Условия и ред за сключване
на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продук
ти в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК.
Чл. 53. По смисъла на настоящия договор:

ВЕСТНИК
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1. „Повторно нарушение“ е нарушение от
същия вид, извършено в срока на действие
на договора в рамките на една календарна
година след нарушение, за което е наложена
и влязла в сила санкция.
2. „Последващо нарушение“ е всяко следващо повторното нарушение от същия вид,
извършено в срока на действие на договора,
за което е наложена и влязла в сила санкция.
Чл. 54. Неразделна част от този договор
представляват следните приложения:
1. Приложение № 1 – Спецификация към
финансов отчет.
2. Приложение № 2 – Спецификация към
финансов отчет на изпълнените рецепти на
лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от ЕС или съгласно двустранни
спогодби.
(документитe се изготвят чрез приложния
софтуер, с който работи аптеката)
3. Приложение № 3 – Образец на финансов
отчет.
4. Приложение № 4 – Кредитно/дебитно
известие към финансов отчет.
5. Приложение № 5 – Коригираща спецификация към кредитно/дебитно известие към
финансов отчет за отхвърлените от плащане
рецепти за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК.
6. Приложение № 6 – Коригираща спецификация към кредитно/дебитно известие към
финансов отчет за отхвърлените от плащане
рецепти за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, отпуснати на лица с право на здравно осигуряване, удостоверено от
друга държава – членка на ЕС, или съгласно
двустранни спогодби.
Чл. 55. Настоящият договор се подписа
в два еднообразни екземпляра – по един за
всяка от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………………….........…

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………..................		

ДИРЕКТОР на РЗОК –
.........................…………..:

(подпис на
представителя и
печат на фирмата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ЮРИСКОНСУЛТ:

РЪКОВОДИТЕЛ
НА АПТЕК АТА:
.........................................
(подпис на ръководителя
на аптеката и печат
на аптеката)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № ………….. ОТ ДАТА …………………….................….
НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И
ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ
ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Отчетен период от …………….20 .... г. до ….…………20 ..… г.
Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК
Стойност

Рецепта
№
(от аптеката)

МКБ
код

1

2

Предписано
Брой
количеНЗОК
ед.
ство
код
форми
(в брой
в опак.
ед.
форми)

3

4

5

Отпуснато
количество
(в брой
ед.
форми)

6

Стойност,
Дата
Стой- Сума за УИН
която
ност,
изпла- на ле- ЕГН/ на изНЗОК
която щане от каря, ЛНЧ даване
заплана
на
НЗОК НЗОК с издал
ща
рецеп- ЗОЛ рецепзаплаща
ДДС
за ед.
тата
тата
на опа- (кол. 7*
форма
ковка
кол. 6)
(кол. 8/
кол. 4)
7

8

9

10

11

12

Дата на
изпълнение
на рецептата

13

Част 2. Медицински изделия, глюкомери и тестленти, заплащани от НЗОК
Стойност

Рецепта
№
(от аптеката)

МКБ
код

1

2

СтойПредОтпусност,
Дата
Стой- Сума за УИН
писано
нато
която
Брой
ност,
изпла- на ле- ЕГН/ на изколиче- количе- НЗОК
НЗОК
ед.
която щане от каря, ЛНЧ даване
ство
ство
заплакод
форми
издал
на
на
НЗОК
НЗОК
(в брой (в брой
ща
в опак.
заплаща с ДДС рецеп- ЗОЛ рецепед.
ед.
за ед.
тата
тата
форми) форми) форма на опа- (кол. 7*
ковка
кол. 6)
(кол. 8/
кол. 4)
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дата на
изпълнение
на рецептата

13

Спецификацията е разделена на две части. Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката лекарствени
продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, а част 2 съдържа
всички отпуснати от аптеката медицински изделия, глюкомери и тестленти.
Спецификацията е сортирана по номер рецепта от аптеката. След всяка рецепта има сумарен ред
със стойността, заплащана от НЗОК за рецептата (колона 9 от спецификацията).
В края на всяка част от спецификацията има сумарен ред „Общо по част …“ със стойности по следните
показатели: брой рецепти (колона 1) и сума за изплащане от НЗОК (колона 9), както и допълнителен
ред „фиксираната сума (бонус)“, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния договор на аптеката)
за обработка на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната бланка на рецепти, съдържащи само
напълно платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен сумарен ред „Общо за спецификацията“, който обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, глюкомери и
тестленти, то спецификацията се разпечатва без част 2.
Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този случай се отпечатва след сумарен ред „Общо по
част 1“. Всички страници трябва да са номерирани, като номерацията е обща за цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“ започва на нова страница.

2

1

3

4

Брой ед.
НЗОК код форми в
опак.

5

Предписано коли
чество
(в брой ед.
форми)
6

Отпуснато
количество
(в брой ед.
форми)

Стойност

Идентификационен номер на
осигурителна
институция

1

2

3

4

5

Предписано коли
чество
(в брой ед.
форми)

7

6

Стойност

8

7

8

9

10

Фамилия

11

Персонален идентификационен
номер

Дата на Персонален
ражда- идентификацине
онен номер

12

Дата на изпълнение на
рецептата

Дата на
раждане

Дата на издаване на
рецептата

Фамилия

9

10

11

12

Сума за УИН на лекаря,
Дата на издава- Дата на изпълнение на
изплащане
рецептата
от НЗОК с издал рецеп- не на рецептата
тата
ДДС (кол.
7* кол. 6)

Име и презиме

Стойност,
която НЗОК Стойност, която
заплаща за ед. НЗОК заплаща
форма (кол. 8/
на опаковка
кол. 4)

Номер ЕЗОК

Отпуснато
количество
(в брой ед.
форми)

Вид осиВалиден Валиден
гурителен
от:
до:
документ

Рецепта
Брой ед.
№ (от МКБ
НЗОК код форми в
аптека- код
опак.
та)

ISO на
държава

Име и презиме

Сума за
изплащане УИН на леСтойност,
от НЗОК с каря, издал
която НЗОК Стойност, която
рецептата
ДДС
заплаща за ед. НЗОК заплаща
(кол. 7*
форма (кол. 8/
на опаковка
кол. 6)
кол. 4)

Номер ЕЗОК

ДЪРЖАВЕН

Част 2. Медицински изделия, глюкомери и тестленти, заплащани от НЗОК

МКБ
код

Рецепта
№ (от
аптеката)

ISO
ИдентификациВид осина
онен номер на
Валиден Валиден
гурителен
дър- осигурителна инот:
до:
документ
жава
ституция

СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № ………….. ОТ ДАТА ……………………….
НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК, ОТПУСНАТИ НА ЛИЦА С ПРАВО НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ,
УДОСТОВЕРЕНО ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕС, ИЛИ СЪГЛАСНО ДВУСТРАННИ СПОГОДБИ
Отчетен период от …………….20 .... г. до ….…………20 ..… г.
Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

БРОЙ 30
ВЕСТНИК
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1. Спецификацията е разделена на две части.
Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката
лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК,
а част 2 съдържа всички отпуснати от аптеката
медицински изделия, глюкомери и тестленти.
Спецификацията се разпечатва в следния ред:
– по пациенти, сортирани по азбучен ред;
– за всеки пациент се разпечатват всички
изпълнени рецепти, подредени по дата на изпълнение за всяка част.
В края на всяка част от спецификацията има
сумарен ред „Общо по част …“ със стойности
по следните показатели: брой рецепти (колона
1) и сума за изплащане от НЗОК (колона 9),
както и допълнителен ред „фиксираната сума
(бонус)“, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния договор на аптеката) за обработка
на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната
бланка на рецепти, съдържащи само напълно
платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен
сумарен ред „Общо за спецификацията“, който
обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, глюкомери
и тестленти, то спецификацията се разпечатва
без част 2.
Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този
случай се отпечатва след сумарен ред „Общо по
част 1“. Всички страници трябва да са номерирани,
като номерацията е обща за цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“
започва на нова страница.
2. Вид осигурителен документ – номенклатура
EHIC
Е111
S045
РМ/РБ111
SRB/BG111

Европейска здравноосигурителна
карта (ЕЗОК)
Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК
Док у мент за придобиване на
права – временен престой
Удостоверение за права при престой в България на лице, осигурено
в Македония
Удостоверение за права при престой в България на лице, осигурено
в Сърбия

Е106
Е109
Е112
Е120
Е121
Е123
Е303
S1
S072
S2
S010

съгл. Удостоверение за регистриране в НЗОК на лица, осигурени
в други държави от ЕС/ЕИП,
Швейцария, Македония, Сърбия

ВЕСТНИК
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S3
S008
DA1
U2
U008
РМ/РБ109
РМ/РБ114
РМ/РБ112
РМ/РБ121
SRB/BG109
SRB/BG123
SRB/BG111A
3. ISO на държава – номенклатура
ISO кодове на държавите от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария и други европейски държави
Държава
Австрия
Белгия
България
Швейцария
Кипър
Чехия
Германия
Дания
Естония
Испания
Финландия
Франция
Великобритания
Гърция
Унгария
Ирландия
Исландия
Италия
Лихтенщайн
Литва
Люксембург
Латвия
Малта
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Швеция
Словения
Словакия
Хърватия
Македония
Сърбия

Държава членка
ЕС
ЕС
ЕС
*
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕИП
ЕС
ЕИП
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕИП
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
двустранна спогодба
двустранна спогодба

Код
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
HR
MK
RS

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Приложение 3
Получател

Издател

Наименование:

Наименование:

Адрес:

Адрес:

ЕИК

ЕИК

№ по ДДС

№ по ДДС

МОЛ

МОЛ
Банка
BIC
IBAN

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ №
по чл. 20, ал.1, т.1 от Договор №

от

/дата на съставяне/

от

за дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (РЗОК) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Издател) по изпълнени от него рецепти за периода
(начална дата на отчитане)

(крайна дата на отчитане)

Част 1 Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение,
заплащани от НЗОК
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
..................................................................................................
............................../словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
..................................................................................................

............................../словом/

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
..................................................................................................
............................../словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
..................................................................................................
............................../словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
..................................................................................................

............................../словом/

Част 2 Медицински изделия, глюкомери и тест ленти, заплащани от НЗОК
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
..................................................................................................
............................../словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
..................................................................................................

............................../словом/

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
..................................................................................................
............................../словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
..................................................................................................
............................../словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
..................................................................................................

............................../словом/

Общо по Част 1 и Част 2
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
..................................................................................................
............................../словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
..................................................................................................

............................../словом/

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
..................................................................................................
............................../словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
..................................................................................................
............................../словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
Съставител

Получател

Име:

Име:

Фамилия:

Фамилия:

Подпис и печат

Подпис и печат

Указания за попълване на финансов отчет
Настоящият формуляр се съставя на основание чл. 7 от Закона за счетоводството и представлява първичен счетоводен документ съгласно същия. За тази цел е необходимо да се предприемат следните действия:
Програмиране на ЕКАФП
Аптеката, работеща с НЗОК, програмира с наименование „плщ. НЗОК“ един от възможните варианти за плащане
(един от клавишите за вид плащане).
При моделите фискални устройства, които нямат възможност за програмиране на наименование на вид плащане,
следва да се възприеме, че един от съществуващите плащащи клавиши ще бъде използван за регистриране само
на платените суми по линия на НЗОК.
Изпълнителят се задължава да съхранява информацията от дневните финансови отчети от ЕКАФП с нулиране и
запис във фискалната памет при наличие на продажби, по които има плащания от НЗОК.
Регистриране
Фискална касова бележка се издава за цялата стойност на лекарството, като в касовата бележка се посочват двете
плащания – в брой и по „плщ. НЗОК“, като различни видове плащания.

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

Уточнения за попълване на финансов отчет на аптеките
По част 1 и част 2:
1. Точка 1 „Обща стойност на реализираните продажби от издателя (по договор с РЗОК) в лева“ представлява сума
от т. 1.1 „в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева“ и т. 2 „Стойност, дължима от РЗОК на издателя
за реализираните от него продажби по договора в лева“, т.е. пълната цена на лекарството (т. 1) = доплащането
от ЗЗОЛ (т. 1.1) + реимбурсацията от НЗОК (т. 2).
2. Точка 4 „Всичко дължими суми от РЗОК на издателя по договор за отчетния период“ представлява сума от
т. 2 „Стойност, дължима от РЗОК на издателя за реализираните от него продажби по договора в лева“ и т. 3.
„Стойност, дължима от РЗОК на издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал. 2 от договора“, т.е. стойността,
която НЗОК дължи на аптеката = реимбурсацията от НЗОК (т. 2) + сума от „бонуси“ за обработка на рецепти.
Общо по част 1 и част 2:
Сборуват се данните от част 1 и част 2 на финансовия отчет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Получател

Издател

Наименование:

Наименование:

Адрес:

Адрес:

ЕИК

ЕИК

№ по ДДС

№ по ДДС

МОЛ

МОЛ

Банка

Банка

BIC

BIC

IBAN

IBAN

КРЕДИТНО

/ ДЕБИТНО

ИЗВЕСТИЕ №

от

/дата на съставяне/

КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ №

от

/дата на съставяне/

по чл. 20, ал.1, т.1 от Договор №

от

( вярното се маркира с √ )

за дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (РЗОК) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Издател) по изпълнени от него рецепти за
периода
(начална дата на отчитане)
(крайна дата на отчитане)
Част 1 Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани
от НЗОК
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
........................................................................................................................................./словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
........................................................................................................................................./словом/
2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
........................................................................................................................................./словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
........................................................................................................................................./словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
........................................................................................................................................./словом/
Част 2 Медицински изделия, глюкомери и тест ленти, заплащани от НЗОК
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
........................................................................................................................................./словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
........................................................................................................................................./словом/
2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
........................................................................................................................................./словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
........................................................................................................................................./словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
........................................................................................................................................./словом/
Общо по Част 1 и Част 2
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
........................................................................................................................................./словом/
1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
........................................................................................................................................./словом/
2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
........................................................................................................................................./словом/
3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
........................................................................................................................................./словом/
4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период
........................................................................................................................................./словом/
Основание за издаване:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Съставител

Получател

Име:

Име:

Фамилия:

Фамилия:

Подпис и печат
Плащане:

Подпис
в брой

пл.нареждане

Дата

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
КОРИГИРАЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ КРЕДИТНО/ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ № …………..
ОТ ДАТА ………………………. КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № ………….. ОТ ДАТА ……..................………………......….
ЗА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ОТ ПЛАЩАНЕ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ
НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Отчетен период от ……………. 20 .... г. до ….………… 20 ..… г.
Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК
Стойност
Рецепта №
(от
апте
ката)

1

МКБ НЗОК
код
код

2

3

Брой
ед.
форми в
опак.

4

СтойПредСума
Отпуснато
УИН
Дата
ност,
Стойписано
за из- на ле- ЕГН/ Дата на на изколичекоято
ност,
колиплаща- каря, ЛНЧ издава- пълнество
НЗОК
която
чество
не на
не от
(в брой
издал
на
ние на
запла
щ
а
НЗОК
(в брой
рецепНЗОК рецеп- ЗОЛ
ед.
рецепза ед.
заплаща
ед.
тата
с ДДС
форми)
тата
тата
форма
на опаформи)
(кол. 7*
(кол. 8/
ковка
кол. 6)
кол. 4)
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Част 2. Медицински изделия, глюкомери и тестленти, заплащани от НЗОК
Стойност
Рецеп
Брой
та №
ед.
МКБ НЗОК
(от
форкод
код
аптеми в
ката)
опак.

1

2

3

4

СтойСума
Пред- Отпусност,
Стойза
писано
нато
която
ност,
изплаколиколи
НЗОК
която
щане
чество чество
от
(в брой (в брой заплаща НЗОК
за ед. заплаща НЗОК
ед.
ед.
форми) форми) форма на опа с ДДС
(кол. 8/
ковка (кол. 7*
кол. 4)
кол. 6)
5

6

7

8

9

УИН
Дата
на ле- ЕГН/ на изкаря, ЛНЧ даваиздал
на
не на
рецеп- ЗОЛ рецептата
тата

10

11

12

Дата
на изпълнение на
рецептата

13

Коригиращата спецификация съдържа само отхвърлените от плащане рецепти или позиции от рецепти. Ако е отхвърлена цяла рецепта, то коригиращата спецификация съдържа рецептата с всички
позиции. Ако са отхвърлени само някои позиции от рецептата, то в коригиращата спецификация се
печата рецептата, а съдържанието на рецептата са само отхвърлените позиции.
Спецификацията е разделена на две части. Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката лекарствени
продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, а част 2 съдържа
всички отпуснати от аптеката медицински изделия, глюкомери и тестленти.
Спецификацията е сортирана по номер рецепта от аптеката. След всяка рецепта има сумарен ред
със стойността, заплащана от НЗОК за рецептата (колона 9 от спецификацията).
В края на всяка част от спецификацията има сумарен ред „Общо по част …“ със стойности по следните
показатели: брой рецепти (колона 1) и сума за изплащане от НЗОК (колона 9), както и допълнителен
ред „фиксираната сума (бонус)“, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния договор на аптеката)
за обработка на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната бланка на рецепти, съдържащи само
напълно платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен сумарен ред „Общо за спецификацията“, който обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, глюкомери и
тестленти, то спецификацията се разпечатва без част 2.
Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този случай се отпечатва след сумарен ред „Общо по
част 1“. Всички страници трябва да са номерирани, като номерацията е обща за цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“ започва на нова страница.

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

Сума за
Стойност, изплащане
от НЗОК с
която
НЗОК за- ДДС (кол.
плаща на 7* кол. 6)
опаковка

Стойност

Име и презиме

10

Дата на
раждане

11

Дата на издаване
на рецептата

11

Персонален
идентификационен номер

12

Дата на изпълнение
на рецептата

Персонален
идентификационен
номер

12

Дата на изпълнение
на рецептата

Дата на
раждане

Дата на издаване
на рецептата

Фамилия

УИН на лекаря, издал
рецептата

10

УИН на лекаря, издал
рецептата

Фамилия

ВЕСТНИК

1

Стойност,
която НЗОК
заплаща за ед.
форма (кол. 8/
кол. 4)

Номер ЕЗОК

Предписано Отпуснато
Брой ед.
количество количество
НЗОК код форми в
(в брой ед. (в брой ед.
опак.
форми)
форми)

ИдентификациВид осионен номер на
Валиден Валиден
гурителен
осигурителна
от:
до:
документ
институция

Рецепта
№ (от МКБ
аптека- код
та)

ISO на
държава

9

Сума за
изплащане
от НЗОК с
ДДС (кол.
7* кол. 6)

Име и презиме

ДЪРЖАВЕН

Част 2. Медицински изделия, глюкомери и тестленти, заплащани от НЗОК

1

Стойност

Стойност,
Стойност,
коят о НЗОК
която
заплаща за ед. НЗОК заформа (кол. 8/ плаща на
кол. 4)
опаковка

Номер ЕЗОК

92

Рецепта
Предписано Отпуснато
Брой ед.
№ (от МКБ
количество количество
НЗОК код форми в
аптека- код
(в брой ед. (в брой ед.
опак.
та)
форми)
форми)

ИдентификациВид осиISO на онен номер на
Валиден Валиден
гурителен
държава осигурителна
от:
до:
документ
институция

КОРИГИРАЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ КРЕДИТНО/ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ № …………..
ОТ ДАТА ………………………. КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № ………….. ОТ ДАТА …………..........................…………….
ЗА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ОТ ПЛАЩАНЕ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК, ОТПУСНАТИ НА ЛИЦА С ПРАВО НА ЗДРАВНО
ОСИГУРЯВАНЕ, УДОСТОВЕРЕНО ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕС, ИЛИ СЪГЛАСНО ДВУСТРАННИ СПОГОДБИ
Отчетен период от ……………. 20 .... г. до ….………… 20 …… г.
Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

С Т Р.
БРОЙ 30

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

Коригиращата спецификация съдържа само
отхвърлените от плащане рецепти или позиции
от рецепти. Ако е отхвърлена цяла рецепта, то
коригиращата спецификация съдържа рецептата
с всички позиции. Ако са отхвърлени само някои
позиции от рецептата, то в коригиращата спецификация се печата рецептата, а съдържанието на
рецептата са само отхвърлените позиции.
1. Спецификацията е разделена на две части.
Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката
лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК,
а част 2 съдържа всички отпуснати от аптеката
медицински изделия, глюкомери и тестленти.
Спецификацията се разпечатва в следния ред:
– по пациенти, сортирани по азбучен ред;
– за всеки пациент се разпечатват всички
изпълнени рецепти, подредени по дата на изпълнение за всяка част.
В края на всяка част от спецификацията има
сумарен ред „Общо по част …“ със стойности
по следните показатели: брой рецепти (колона
1) и сума за изплащане от НЗОК (колона 9),
както и допълнителен ред „фиксираната сума
(бонус)”, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния договор на аптеката) за обработка
на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната
бланка на рецепти, съдържащи само напълно
платени лекарства.
В края на цялата спецификация има обобщен
сумарен ред „Общо за спецификацията“, който
обединява стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.
В случай че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, глюкомери
и тестленти, то спецификацията се разпечатва
без част 2.
Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този
случай се отпечатва след сумарен ред „Общо по
част 1“. Всички страници трябва да са номерирани,
като номерацията е обща за цялата спецификация.
Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“
започва на нова страница.
2. Вид осигурителен документ – номенклатура
EHIC
Е111
S045
РМ/РБ111
SRB/BG111

Европейска здравноосигурителна
карта (ЕЗОК)
Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК
Док у мен т за п ри доби ва не на
права – временен престой
Удостоверение за права при престой в България на лице, осигурено
в Македония
Удостоверение за права при престой в България на лице, осигурено
в Сърбия

Е106
Е109
Е112
Е120
Е121
Е123
Е303
S1

съгл. Удостоверение за регистриране в НЗОК на лица, осигурени
в други държави от ЕС/ЕИП,
Швейцария, Македония, Сърбия

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

S072
S2
S010
S3
S008
DA1
U2
U008
РМ/РБ109
РМ/РБ114
РМ/РБ112
РМ/РБ121
SRB/BG109
SRB/BG123
SRB/BG111A
3. ISO на държава – номенклатура
ISO кодове на държавите от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария и други европейски държави
Държава
Австрия
Белгия
България
Швейцария
Кипър
Чехия
Германия
Дания
Естония
Испания
Финландия
Франция
Великобритания
Гърция
Унгария
Ирландия
Исландия
Италия
Лихтенщайн
Литва
Люксембург
Латвия
Малта
Холандия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Швеция
Словения
Словакия
Хърватия
Македония
Сърбия

Държава членка
ЕС
ЕС
ЕС
*
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕИП
ЕС
ЕИП
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕИП
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
ЕС
двустранна спогодба
двустранна спогодба

Код
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
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Приложение № 4
Образец
Данни на персонала, работещ в аптека ……………………………………………………, гр./с.
РегисНаиметрацио- нование
нен № на на аптеаптека
ката
1
xxxxxxx

2

Име

3

Презиме Фамилия

ЕГН

УИН на
магистър
фармацевта

Образователноквалификационна
степен

Работно
време
(в часове)

6

7

8

9

4

5

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Магистърфармацевт

xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Магистърфармацевт

1975

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 23-НС
от 28 март 2014 г.
На 28 март 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Иван Йорданов Божилов, избран от 25. многомандатен изборен район – София, издигнат от ПП „ГЕРБ“
в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител в 25. многомандатен изборен район – София,
Биляна Йорданова Бекова от листата на ПП „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева

2228

Секретар:
Севинч Солакова
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация за улавяне и съхранение
на въглероден диоксид“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на асоциацията на 12.05.2014 г. в 12 ч. в
София, район „Средец“, бул. Фритьоф Нансен 9,
при следния дневен ред: 1. прекратяване на Българската асоциация за улавяне и съхранение на
въглероден диоксид и обявяване на ликвидация;
проект за решение: прекратява се сдружението
с нестопанска цел „Българска асоциация за
улавяне и съхранение на въглероден диоксид“ и
същото се обявява в ликвидация; 2. определяне
срок на ликвидационното производство; проект
за решение: определя се срок на ликвидационното производство 6 месеца считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
на ликвидатора до кредиторите на асоциацията;
3. избор на ликвидатор; проект на решение: избира Галя Стойнева Георгиева за ликвидатор на
Българската асоциация за улавяне и съхранение
на въглероден диоксид; 4. приемане на начален
ликвидационен баланс; проект на решение: приема
началния ликвидационен баланс на Българската
асоциация за улавяне и съхранение на въглероден
диоксид; 5. възлагане на ликвидатора да уведоми
ТД на НАП за прекратяването на асоциацията и
да обнародва покана до кредиторите на асоциацията; проект на решение: възлага на ликвидатора Галя Стойнева Георгиева да предприеме
необходимите действия по уведомяване на ТД
на НАП за прекратяването на асоциацията и
да обнародва поканата до кредиторите на асоциацията в „Държавен вестник“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от
устава на асоциацията събранието ще се проведе
на 12.05.2014 г. в 13 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение на учредителите на посочения
по-горе адрес всеки работен ден от 10 до 17 ч.
2141
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за интелигентни електрически
мрежи“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на асоциацията
на 12.05.2014 г. в 10 ч. в София, район „Средец“,
бул. Фритьоф Нансен 9, при следния дневен ред:
1. прекратяване на Българската асоциация за
интелигентни електрически мрежи и обявяване
на ликвидация; проект за решение: прекратява
се сдружението с нестопанска цел „Българска
асоциация за интелигентни електрически мрежи“
и същото се обявява в ликвидация; 2. определяне
срок на ликвидационното производство; проект за
решение: определя се срок на ликвидационното
производство 6 месеца считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на поканата на
ликвидатора до кредиторите на асоциацията; 3.
избор на ликвидатор; проект за решение: избира
Галя Стойнева Георгиева за ликвидатор на Българската асоциация за интелигентни електрически
мрежи; 4. приемане на начален ликвидационен
баланс; проект за решение: приема началния
ликвидационен баланс на Българската асоциация

за интелигентни електрически мрежи; 5. възлагане на ликвидатора да уведоми ТД на НАП за
прекратяването на асоциацията и да обнародва
покана до кредиторите на асоциацията; проект за
решение: възлага на ликвидатора Галя Стойнева
Георгиева да предприеме необходимите действия
по уведомяване на ТД на НАП за прекратяването
на асоциацията и да обнародва поканата до кредиторите на асоциацията в „Държавен вестник“.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 29 от устава на асоциацията събранието
ще се проведе на 12.05.2014 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието са на разположение на учредителите
на посочения по-горе адрес всеки работен ден
от 10 до 17 ч.
2140
1. – Управителният съвет на сдружение „Медицински клъстер“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 14.05.2014 г. в 14 ч. в София,
бул. Джеймс Баучер 76, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС през 2013 г.; 2. финансов
отчет за 2013 г.; 3. приемане на нови членове на
клъстера; 4. приемане годишен план и бюджет
за работата на клъстера през 2014 г.; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в събранието. Регистрацията на
членовете ще се извършва от 13 ч. 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 в седалището
на клъстера в София, бул. Джеймс Баучер 76, ІV
етаж, офис 424.
2160
1. – Управителният съвет на Училищно настоятелство при Спортно училище „Георги Бенковски“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 30.05.2014 г. в 15 ч.
във Варна, ул. Рупи 1, в сградата на Спортно
училище „Георги Бенковски“, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приемане на нови
членове и промяна на досегашните членове на
сдружението; 2. приемане на нов устав на сдружението; 3. избиране на управителен съвет – председател и членове; 4. решаване на организационни
въпроси. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на участниците в канцеларията
на училището по адреса на управление от 9 до
17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват членовете или негов представител с
нотариално заверени пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
2121
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел с общественополезна дейност Футболен клуб „Левски – 96“, гр. Главиница, област
Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно събрание на 22.05.2014 г. в 16 ч. в
заседателната зала на Общинския съвет – гр. Главиница, ул. Витоша 44, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. отчетен доклад
за дейността на управителния съвет за периода

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

2012 – 2013 г.; 3. отчет за финансовата дейност
на ФК „Левски – 96“ за периода 2012 – 2013 г.;
4. освобождаване на председателя, членовете на
управителния съвет и членовете на контролния
съвет; 5. избор на председател, членове на управителния съвет и членове на контролния съвет.
2162
6. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество Мездра“ свиква отчетна
конференция на сдружението на 15.05.2014 г. в
10 ч. в ресторант „Родина“ в гр. Мездра; определя норма на представяне: на 15 членове – един
делегат; определя за делегати на конференцията
настоящия състав на УС и КРК; определя дневен
ред на конференцията: 1. отчет на УС на сдружението за периода 2013 – 2014 г.; 2. отчет на
КРК на сдружението за периода 2013 – 2014 г.;
3. приемане на финансов план за дейността на
сдружението през 2014 г.; 4. приемане на план за
изразходване на средствата от годишната вноска
за стопанисване на дивеча за 2014 г.
2163
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тарма“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 12.05.2014 г. в 10 ч. в
Пловдив, ул. Пролет 2, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на промени в устава
на сдружението; 2. избиране на нов управителен
съвет; 3. отчет за дейността на сдружението през
2013 г.; 4. финансов отчет на сдружението за
2013 г.; 5. разни. По предложение в дневния ред
могат да се включват за обсъждане и решаване
и други въпроси. Канят се всички членове или
писмено упълномощени техни представители
да присъстват на общото събрание. 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.
2142
21. – Управителният съвет на Спортен клуб
по бокс „Олимпия“, Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
26.05.2014 г. в 18 ч. в сградата на клуба в Разград,
ул. Каймакчалан 20, с дневен ред – избиране на
нов състав на управителния съвет на Спортен
клуб по бокс „Олимпия“, Разград. Всички членове
на клуба са поканени да участват.
2164
3. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Клуб за младежки спорт – Смолян“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание на
членовете на общото събрание на сдружението на
12.05.2014 г. в 17 ч. в седалището на сдружението
в Смолян, ул. Лиляна Димитрова 1, при следния
дневен ред: 1. разглеждане на депозирани молби
за прекратяване на членство в сдружението; 2.
приемане на нови членове на сдружението; 3.

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

приемане на отчет за дейността на сдружението
за 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.,
2011 г., 2012 г. и 2013 г.; 4. приемане на финансов
и счетоводен отчет на сдружението за 2005 г.,
2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.,
2012 г. и 2013 г.; 5. освобождаване на управителя на сдружението; 6. избор на нов управителен
съвет; 7. вземане на решение за промяна на
определянето на извършването на дейността на
сдружението от частна в обществена полза; 8.
вземане на решение за промяна на устава на
сдружение с нестопанска цел „Клуб за младежки
спорт – Смолян“; 9. разни. Проектът за промяна
на устава на сдружението е на разположение на
желаещите да се запознаят с него при председателя
на УС на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе следващия ден на същото място и час
на провеждане и при същия дневен ред, като се
счита за законно независимо от присъстващите
членове на сдружението.
2165
7. – Управителният съвет на сдружение с идеална цел за извършване на общественополезна
дейност „Света Петка“, с. Дрен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 17.05.2014 г. в 11 ч. в залата на кметството
на с. Дрен при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на сдружението за изминалия период; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2012 г.
и 2013 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет за дейността им
през изтеклия период; 4. приемане на нови членове на сдружението; 5. избор на нов управителен
съвет; 6. приемане на програма за дейността на
сдружението за следващия период; 7. промени в
устава на сдружението; 8. разглеждане на други
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
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.
2143
1. – Управителният съвет на футболен клуб
„Светкавица“, с. Синитово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
28.05.2014 г. в 9 ч. в с. Синитово, ул. Тридесет и
осем № 25, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на футболен клуб „Светкавица“, с. Синитово, за изминалия период; 2.
промяна в устава; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. прекратяване на членството на членове
на сдружението и приемане на нови членове; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе, колкото и членове
да се явят.
2125
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