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РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейност та на Българската
телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2013 г. –
31 декември 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона
за Българската телеграфна агенция
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов
отчет, за периода 1 януари 2013 г. – 31 декември 2013 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 22 април 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи (обн.,
ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.;
изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от
1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на
Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от
1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г.,
бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на
Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от
1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20
на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103
от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15
от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от
1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68
от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47
и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38
от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от
2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43
от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г.,
бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и
44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38,
49 и 98 от 2014 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.)
Параграф единствен. В § 19 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) думите „1 май“
се заменят с „1 октомври“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 24 април 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2903

2869

РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейност та на Българската
телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. –
30 юни 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона
за Българската телеграфна агенция
РЕШИ:
Приема От чета за дейност та на Бъ лгарската телеграфна агенция, включващ и
финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. –
30 юни 2014 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 22 април 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2870

РЕШЕНИЕ

за признаване масовото изтребление на арменците в Османската империя 1915 – 1922 г.
Изтреблението на арменците в Османската
империя през 1915 – 1922 г. е идентифицирано с категорични исторически факти и
автентични документи.
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Според хуманните традиции на българския народ и с поетите по ратификацията на
документите на ООН задължения България
разграничава историческото наследство на
Османската империя и наследството на Република Турция и приветства диалог между
Турция и Армения за окончателен ангажимент към историческата истина.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Признава масовото изтребление на арменците в Османската империя и обявява
24 април за Ден на възпоменание на неговите
жертви.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 24 април 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2904

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
ОТ 23 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенция „Митници“, приет с
Постановление № 57 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2014 г.; изм.,
бр. 100 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 2 цифрата „9“ се заменя
с „10“.
§ 2. В чл. 8, ал. 2 числото „601“ се заменя
с „588“.
§ 3. В чл. 14 се създават т. 28 и 29:
„28. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на документации и договори
по Закона за обществените поръчки;
29. осъществява процесуално представителство пред правораздавателните органи и
съдебната власт във връзка с производства по
Закона за обществените поръчки, по които
страна е Агенцията.“
§ 4. В чл. 15:
1. В т. 12 думите „по законосъобразността
на“ се заменят с „и съгласува за законосъобразност“.
2. Точка 13 се изменя така:
„13. изготвя съвместно със служители от
специализираната администрация проекти
на административни актове, издавани от
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директора на Агенцията или от оправомощените от него длъжностни лица;“.
§ 5. В чл. 18 се създава т. 11:
„11. организира документооборота и обмена на информация между структурните звена
на Агенцията; осъществява връзки и координация с други ведомства и организации.“
§ 6. В чл. 19 се създава т. 10:
„10. дирекция „Стратегически анализи и
прогнози“.“
§ 7. В чл. 20, т. 7 след думата „изготвя“
се добавя „съвместно със служители от дирекция „Правно-нормативна“.
§ 8. В чл. 21, т. 7 след думата „изготвя“
се добавя „съвместно със служители от дирекция „Правно-нормативна“.
§ 9. В чл. 22, т. 12 след думата „изготвя“
се добавя „съвместно със служители от дирекция „Правно-нормативна“.
§ 10. В чл. 23, т. 5 след думата „изготвя“
се добавя „съвместно със служители от дирекция „Правно-нормативна“.
§ 11. В чл. 25 т. 15 – 17 се отменят.
§ 12. В глава трета, раздел VI се създава
чл. 28а:
„Чл. 28а. Дирекция „Стратегически анализи и прогнози“:
1. разработва стратегически документи
относно информационно-аналитичната дейност и предлага дългосрочни и средносрочни
приоритети;
2. извършва анализи и осъществява експертно-аналитична оценка при формирането
на концепции във връзка с осъществяване
дейността на Агенцията;
3. подпомага директора на А генци ята
при формулиране на целите на Агенцията,
планира изпълнението им и оценява ефекта
от постигането им; анализира ефектите от
изпълнението на мерките по събираемостта
на акциза;
4. разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на
процесите на стратегическото планиране;
5. разработва насоки за осигуряване на
информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в Агенцията;
6. изг о т вя и п ри ла га ме т одолог и я за
събиране на информация, анализ и оценка
на работните процеси чрез разработване и
внедряване на показатели за резултатност,
идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;
7. подпомага информационно дейността
на директора на Агенцията за вземане на
решения и провеждане на ефективна контролна дейност от митническите органи,
като изготвя и предоставя информационни
и аналитични материали;
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8. обработва и анализира информация,
придобита при или по повод изпълнение на
дейностите на Агенцията;
9. изисква информация и становища от
структурите на Агенцията във връзка с възложени от директора на Агенцията анализи
и проверки;
10. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове
съобразно компетенциите на дирекцията;
11. в областта на статистиката осъществява връзките и координацията с другите
ведомства, обмена на информация с други
държавни органи, международен обмен на
данни с други митнически администрации
и поддържа база данни;
12. организира, ръководи и осиг у рява
дейностите в областта на митническата и
акцизната статистика;
13. разработ ва и обобщава ана лизи и
стат ист и ческ и прог нози за дейност та на
митническата администрация.“
§ 13. В чл. 31:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В специализираната администрация
на териториалните митнически управления
могат да се организират отдели „Митническа
лаборатория“, които изследват, анализират
и идентифицират стоки:
1. за целите на митническия надзор и
кон т рол; за н у ж ди т е на к ласи ранет о на
стоките в Комбинираната номенклатура на
Европейския съюз; за прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика
на Европейския съюз;
2. за целите на облагането с акциз.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 14. Приложението към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ –
588 щатни бройки
Директор
1
Заместник-директори
3
Главен секретар
1
Звено по сигурността
4
Звено за вътрешен одит
3
Обща администрация,
129
в т. ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността“
55
дирекция „Правно-нормативна“
19
дирекция „Организация и управление
на човешките ресурси“
18
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дирекция „Национален учебен център“
12
дирекция „А дминистративно обслужване“ 25
Специализирана администрация,
447
в т.ч.:
дирекция „Митнически режими
и процедури“
23
дирекция „Акцизи“
31
дирекция „Тарифна политика“
34
дирекция „Последващ контрол“
28
дирекция „Митническо разузнаване
и разследване“
133
дирекция „Информационни системи“
125
дирекция „Международни отношения“
22
дирекция „Централна митническа
лаборатория“
24
дирекция „Професионални стандарти
и контрол“
11
дирекция „Стратегически анализи и
прогнози“
16“.

Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2895

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
ОТ 24 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 343 на
Министерския съвет от 2011 г. за определяне
размера на частта от продажната цена на
дървесината и недървесните горски продукти
по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2011 г.; доп., бр. 9 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 цифрата „5“ се заменя с „4“.
2. В т. 2 числото „10“ се заменя с „8“.
3. В т. 5 цифрата „5“ се заменя с „4“.
4. В т. 6 числото „15“ се заменя с „13“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2896
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството, функциите и
дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (обн., ДВ, бр. 36 от
2011 г.; изм., бр. 77 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 93
от 2013 г. и бр. 12 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 23, ал. 1 се създава т. 5:
„5. специализирано поделение „Опериране
и експлоатация на пристанищни терминали.“
§ 2. В глава четвърта, раздел VIII. Специализирани поделения се правят следните
изменения и допълнения:
1. В подзаглавието след думите „Дирекция
„Ръководство на корабния трафик – Черно
море“ се добавя запетая, а след думите „Дирекция „Ръководство на корабния трафик – река
Дунав“ се добавя „и Дирекция „Опериране и
експлоатация на пристанищни терминали“.
2. В чл. 33, ал. 1 думата „две“ се заменя с
„три“, а думите „и Ръководство на корабния
трафик – река Дунав“ се заменят със запетайка и
думите „Ръководство на корабния трафик – река
Дунав“ и „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“.
§ 3. В чл. 33 се създава ал. 6:
„(6) Дирекция „Опериране и експлоатация
на пристанищни терминали“ извършва пристанищните услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3
ЗМПВВППРБ при предсрочно прекратяване на
договор с пристанищен оператор до сключването на нов договор по предвидения в закона
ред и изпълнява следните функции:
1. отговаря за предоставянето на пристанищните услуги в съответствие с действащата
нормативна уредба и установените на терминала
технология и организация;
2. изготвя необходимите технологични карти
и организира съгласуването и одобряването им
по законоустановения ред;
3. отговаря за събирането на цените за извършването на пристанищните услуги;
4. подготвя и организира сключването на
договорите с товародателите и другите клиенти
на терминала;
5. следи, координира, контролира и отговаря
за изпълнението на задълженията по сключените на съответния пристанищен терминал
договори с товародатели и другите клиенти
на терминала;
6. подготвя необходимите документи и
подава съответните заявления за вписване на
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обстоятелства в регистъра на пристанищата
и в регистъра на пристанищните оператори
съобразно действаща нормативна уредба.“
Министър:
Ивайло Московски
2866

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-422
от 16 април 2015 г.

за организацията и дейността на звената
„Общинска полиция“
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят ръководството и организацията на звената „Общинска
полиция“, правомощията на техните служители,
както и редът за взаимодействие със структурите на МВР.
Чл. 2. (1) Звената „Общинска полиция“ изпълняват задачи, свързани с опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на
движението по пътищата и осъществяването на
контролната и административнонаказателната
дейност на органите на местното самоуправление
към общините в Република България.
(2) При изпълнение на задачите по ал. 1
служителите oт звената „Общинска полиция“
имат правомощия по чл. 64 – 66, 69, 70, 72, 73,
80 – 88 и 95 на глава пета, раздел І от Закона за
Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
Чл. 3. Статутът на служителите от звената
„Общинска полиция“ се урежда съгласно разпоредбите на част трета „Държавна служба в
МВР“ от ЗМВР.
Чл. 4. (1) Служителите от звената „Общинска
полиция“ изпълняват задачи на територия и в
обекти, определени в договори, сключени между
директорите на областните дирекции на МВР
(ОДМВР) и кметовете на общините.
(2) В случаи на масови мероприятия, природни бедствия и други извънредни ситуации
служителите по ал. 1 могат да изпълняват задачи извън посочените в договора след писмено
искане на директора на ОДМВР и съгласие на
кмета на съответната община.
(3) Разходите за изпълнение на задачите по
ал. 2 се поемат от бюджета на МВР.
(4) На служителите от звената „Общинска
полиция“ не могат да бъдат възлагани други
задачи освен посочените в тази наредба.
Чл. 5. (1) Служителите от звената „Общинска
полиция“ изпълняват функционалните си задължения в униформено облекло и отличителни
знаци, утвърдени от министъра на вътрешните
работи.
(2) Служителите от звената „Общинска полиция“ носят допълнителни отличителни знаци
с герба на съответната община, закрепени на
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десния ръкав на униформеното облекло и гърдите. Допълнителните отличителни знаци се
осигуряват от общината.
(3) За изпълнение на конкретна задача служителите от звената „Общинска полиция“ могат да
изпълняват функционалните си задължения и в
цивилно облекло по разпореждане на кмета на
общината, за което се издава и изрична заповед
от началника на звеното „Общинска полиция“.
Чл. 6. (1) Размерът на средствата за финансиране на дейностите на звеното „Общинска
полиция“ се определя съобразно договорените
численост на служителите, структура на звеното
и срок на действие на договора.
(2) Средствата за финансовото и материалнотехническото осигуряване и социално обезпечаване на служителите от звената „Общинска
полиция“ се изчисляват в размерите, определени
за държавните служители в МВР, и включват
всички възнаграждения, обезщетения, социални
придобивки и други разходи, свързани с професионалнaтa подготовка и кариерното развитие
на служителите, съгласно ЗМВР.
(3) При прекратяване на служебното правоотношение на служител от звената „Общинска
полиция“ по реда на ЗМВР съответната община
дължи обезщетенията по чл. 234 ЗМВР пропорционално на прослужените години като служител
в общинска полиция в същата община.
(4) Обезщетението за неизползван платен
годишен отпуск за времето, докато служителят
е бил служител на общинска полиция, се дължи
от съответната община.
(5) Униформеното облекло и снаряжение на
служителите от общинска полиция се предоставя от Министерството на вътрешните работи.
(6) Средствата по ал. 1 – 5 се осигуряват от
бюджета на съответната община.
Раздел ІІ
Организация на дейността
Чл. 7. Звената „Общинска полиция“ се създават по силата на сключен договор между кмета
на общината и директора на ОДМВР.
Чл. 8. Назначаването и прекратяването на
служебните правоотношения със служителите
от звената „Общинска полиция“ се извършва
по реда на ЗМВР.
Чл. 9. (1) Служителите от звената „Общинска
полиция“ преминават професионална подготовка
по ред, предвиден в ЗМВР, Правилника за устройството и дейността на Министерството на
вътрешните работи (ПУДМВР) (ДВ, бр. 60 от
2014 г.) и вътрешноведомствените актове на МВР.
(2) Служителите от звената „Общинска полиция“ преминават и специализирани курсове за
актуализация и повишаване на професионалната
си квалификация, чиято тематика е свързана с
изпълнението на специфичните задачи, които
са предмет на сключения договор.
Чл. 10. (1) Общата организация, координацията, ръководството и контролът на звената
„Общинска полиция“ се осъществяват от кметовете на общините.
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(2) Непосредствената организация, координацията, ръководството и контролът на дейността
на служителите от звената „Общинска полиция“
се осъществяват от началниците на съответните
звена „Общинска полиция“.
(3) Длъжностните лица от ОДМВР, осъществяващи контрол и методическо ръководство на
звената „Общинска полиция“, се определят със
заповед на съответния директор на ОДМВР.
(4) Главна дирекция „Национална полиция“
(ГДНП), ОДМВР и районното управление (РУ),
на чиято територия осъществяват дейността
си звената „Общинска полиция“, осъществяват
методическото ръководство на дейността наймалко веднъж годишно съгласувано с кмета
на общината.
(5) За осъществените методическо ръководство и контрол на дейността на звената „Общинска полиция“ се изготвят справки, съдържащи
констатации и препоръки за подобряване на
работата, които се докладват на директорите
на ГДНП, ОДМВР и кмета на общината.
Чл. 11. Директорите на ОДМВР, началниците
на РУ и органите на местната власт съгласуват
помежду си приоритетите и координират изпълнението на задачите, свързани с опазването на
обществения ред на територията на общините.
Чл. 12. (1) Непосредствената дейност, изпълнявана от звената „Общинска полиция“,
е в съответствие със задачите, определени в
сключения между ОДМВР и общината договор.
(2) Планирането и отчетността на работата
на звената „Общинска полиция“ се определят
съобразно спецификата на изпълняваните задачи,
като директорът на ОДМВР и кметът на общината съгласуват и утвърждават периодичността,
обема, формите, критериите и показателите за
отчет и оценка на дейността на звената.
(3) За дейността на общинска полиция началниците на звената „Общинска полиция“
изготвят тримесечни справки и анализи, които
предоставят на директора на ОДМВР и кмета
на общината.
(4) Анализите по ал. 3 съдържат характеристика на оперативната обстановка, показатели за
дейността, съпоставени с данните за съответен
предхождащ период, изводи, оценки и насоки
за оптимизиране на дейността.
Раздел ІІІ
Правомощия и дейности
Чл. 13. Звената „Общинска полиция“ осъществяват следните основни дейности:
1. защита на правата и свободите на гражданите, опазване на живота, здравето и имуществото им;
2. превенция на правонарушенията;
3. опазване на обществения ред на територията на общината;
4. контрол на безопасността на движението
и осигуряване на безпрепятствено движение на
градския транспорт;
5. охрана на обекти;
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6. контролна и административнонаказателна
дейност по спазване на действащото законодателство и актовете на общинския съвет и на
кмета на общината;
7. съдействие на длъжностни лица от общинската администрация при изпълнение на
служебните им задължения, свързани с контрол
по спазване на наредбите на общинския съвет,
заповедите и разпорежданията на кмета по
въпросите на опазването на обществения ред
на територията на общината;
8. съдействие на общинските съвети и кметства за прекратяване на самоуправни деяния
след решение на органите на съдебната власт;
9. охрана на мероприятия, провеждани на
територията на общината.
Чл. 14. При изпълнение на възложените им
задачи служителите от звената „Общинска полиция“ имат правомощията по чл. 64 – 66, 69,
70, 72, 73, 80 – 88 и 95 ЗМВР.
Чл. 15. Звената „Общинска полиция“ изпълняват специфични дейности по:
1. недопускане на нарушения на нощната
тишина и спокойствието на гражданите;
2. опазване на вертикалната планировка,
като тротоари, тревни площи, парково обзавеждане и др.;
3. спазване на санитарно-хигиенните изисквания съгласно действащата нормативна уредба;
4. недопускане на движение и неправилно
паркиране в забранени зони на територията на
общината (автобусни пътни ленти, спирки на
масовия градски транспорт и др.);
5. изготвяне на становища и предложения за
промени в организацията на пътното движение;
6. улесняване на движението на пътните
превозни средства в пикови часове и при лоши
атмосферни условия;
7. недопускане на затваряне и възпрепятстване
на пътното движение на улици и части от тях
без издадени разрешения от общината;
8. спазване на забраните за извършване на
нерегламентирана дейност на уличните платна
и други уязвими места (миене на автомобилни
стъкла,продажба на вестници и др.);
9. недопускане на нерегламентирана търговска дейност;
10. недопускане и пресичане на незаконно
строителство, на обособяване на временни
биваци и други постройки на свободни терени,
както и други незаконни дейности;
11. спазване на въведени карантинни и ограничителни мерки при възникнали епидемии,
епизоотия и други заразни болести;
12. недопускане на продажба и сервиране на
спиртни напитки и тютюневи изделия в нарушение на действащото законодателство;
13. оказване на съдействие на управителните
органи на етажните собствености по спазване
изискванията на Закона за управление на етажната собственост.
Чл. 16. При охрана на обекти звената „Общинска полиция“ изпълняват задачи, свързани със:
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1. сигурността на обекта, на лицата в него,
прилежащата инфраструктура и опазване на
имуществото;
2. контрол на установения пропускателен
режим и обществен ред;
3. безпрепятствено изпълнение на функциите
на органите и администрацията, както и осигуряване на достъп на гражданите до обектите
съобразно установения пропускателен режим;
4. недопускане и предотвратяване на терористични актове.
Чл. 17. (1) Звената „Общинска полиция“ предприемат мерки за осигуряване на сигурността
при провеждане на мероприятия (събрания,
митинги, шествия, спортни състезания, културни, религиозни събития и др.), организирани и
провеждани от общината, за което се уведомява
съответната ОДМВР.
(2) В случай че звеното „Общинска полиция“
не разполага с достатъчно сили и средства за
осигуряване на сигурността на мероприятието,
кметът на общината може да поиска съдействие
от ОДМВР по реда на чл. 92, ал. 3 ЗМВР.
Чл. 18. (1) Началникът на звено „Общинска полиция“ е член на местните комисии за
обществен ред и сигурност и по безопасност
на движението и организира изпълнението на
взетите от тях решения.
(2) Самостоятелно или съвместно с ОДМВР
и РУ звената „Общинска полиция“ участват в
реализиране на дейности, определени в работни
карти, за решаването на местни проблеми на
сигурността и обществения ред.
Раздел ІV
Взаимодействие със структурите на МВР
Чл. 19. (1) При изпълнение на задачите си
звената „Общинска полиция“ осъществяват
взаимодействие със структурите на МВР.
(2) Редът за взаимодействие се установява в
съответствие с клаузите на сключения договор,
отнасящи се до територията на действие, обектите, задачите, както и правата и задълженията
на страните.
Чл. 20. (1) За взаимодействието между звената
„Общинска полиция“ и структури на МВР се
изготвя план, който съдържа:
1. цел и задачи на съвместните дейности;
2. период от време и територия на действие;
3. ръководство, сили, средства и разстановка;
4. допълнителни разпоредби за изпълнение
на съвместната дейност.
(2) Планът по ал. 1 се актуализира ежегодно и
се утвърждава от директора на ОДМВР и кмета
на общината или от оправомощени от тях лица.
(3) При възникнала необходимост, свързана с промяна в оперативната обстановка или
промяна на клаузите на договора (територия на
действие, обекти, възложени задачи, численост
на служителите, срок на действие), планът по
ал. 1 се актуализира своевременно.
Чл. 21. При изпълнение на конкретна съвместна задача от служители на звената „Общин-
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ска полиция“ и структурите на МВР се изготвя
отделен план съгласно разпоредбите на чл. 20,
ал. 1 и 2, освен ако служителите на звеното не са
придадени (командировани) на територия извън
тази на общината при условията на чл. 4, ал. 2.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 94, ал. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Із-1027 от
2010 г. за организацията и дейността на звената
„Общинска полиция“ в Република България
(обн., ДВ, бр. 42 от 2010 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.).
§ 3. Договорите, с които са създадени звена
„Общинска полиция“, запазват действието си
съобразно предвидените в тях условия на основание § 22а от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
2767

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение на
моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни
за регистрираните пътни превозни средства
(обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и
105 от 2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21,
34, 59 и 93 от 2006 г.; попр., бр. 99 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от
2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67
от 2012 г. и бр. 45 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Идентификация на
превозни средства“ се добавя „и/или монтаж
на табели с регистрационен номер“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Идентификацията на превозни средства
и/или монтаж на табели с регистрационен номер
извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва по реда на ал. 2 след подаване
на заявление до:
1. началника на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР – при идентификация
на превозни средства и/или монтаж на табели
с регистрационен номер на територията на областната дирекция на МВР по месторегистрация
на превозните средства;
2. директора на ГДНП – при идентификация
на превозни средства и/или монтаж на табели с
регистрационен номер на територия, различна
от територията, обслужвана от СДВР/ОДМВР
по месторегистрация на превозните средства.“
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 думите „Българския държавен
стандарт (БДС 15980 и БДС ISO 7591)“ се заменят с „българските стандарти БДС 15980 и
БДС ISO 7591,“.
2. В ал. 4 изречение второ се изменя така:
„Монтаж на табели с регистрационен номер
извън пунктовете за регистрация и идентификация на звената „Пътна полиция“ се извършва
по реда на чл. 6.“
3. В ал. 7 думата „тракторите“ се заличава.
4. В ал. 9, изречение първо след думите „монтаж на“ се добавя „табела с“, а изречение второ
се изменя така: „Третата табела с регистрационен номер отговаря на българския стандарт
БДС 15980 и се издава за конкретно МПС със
съдържание на номера на регистрираното МПС
и с добавена допълнителна цифра между кода
за месторегистрация и първата цифра/буква от
поредния номер.“
5. Създава се ал. 11:
„(11) Редът за унищожаване на табели с регистрационен номер, върнати при първоначална
регистрация на ПС в страната, при промяна или
прекратяване регистрацията на регистрирани
ПС се определя със заповед на директора на
СДВР/ОДМВР.“
§ 3. В чл. 15, ал. 1, т. 8, изречение второ
думата „протокол“ се заменя с „удостоверение“.
§ 4. В чл. 21, ал. 1 след думите „обявяване за
издирване“ се поставя запетая, а думите „или
регистрационни табели, които не отговарят на
изискванията на действащия БДС 15980 и БДС
ISO 7591“ се заменят с „табели с регистрационни
номера, които не отговарят на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, конфискация
или отнемане в полза на държавата“.
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 7 изразът „и арабски цифри“ се заменя с „и/или арабски цифри“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Редът за издаване на табели с регистрационен номер по ал. 4 и 6 се определя със
заповед на директора на СДВР/ОДМВР.“
§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „регистрационна табела“ се
заменят с „табела с регистрационен номер“;
б) в т. 4 след думата „табела“ се добавя „с
регистрационен номер“.
2. В ал. 4 думите „транзитни табели“ се
заменят с „табели с транзитен регистрационен
номер“.
3. В ал. 6 след думата „кражба“ се поставя
запетая, а думите „или регистрационни табели,
които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591“ се заменят
с „табели с регистрационен номер, които не
отговарят на българските стандарти БДС 15980
и БДС ISO 7591, конфискация или отнемане в
полза на държавата“.
§ 7. В чл. 29, ал. 4 се създава второ изречение:
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„В крайната дясна част се обозначават месецът и годината на валидност на червен фон.“
§ 8. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Директива на Съвета
1999/37/ЕС от 29.IV.1999 г.“ се заменят с „Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април
1999 г. относно документите за регистрация на
превозни средства (OB, L 138/57 от 1 юни 1999 г.)
и Директива 2003/127/ЕО на Комисията от
23 декември 2003 г. за изменение на Директива
1999/37/ЕО на Съвета относно документите за
регистрация на превозни средства (OB, L 010/29
от 16 януари 2004 г.)“.
2. В ал. 2 след думите „идентифициране на
превозното средство“ се добавя „и при необ-
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ходимост се носи от водача при ползване на
превозното средство“.
§ 9. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Информацията по отчета на превозните средства се съхранява на териториално и
централно ниво на магнитни носители за срок
10 години след прекратяване на регистрацията.“
§ 10. В чл. 47 се създава ал. 5:
„(5) За нуждите на идентифицирането при
облепване на превозно средство с фолио съгласно ал. 3 задължително се оставя необлепен
минимум един основен детайл – преден капак
или покрив.“
§ 11. Приложение № 5 към чл. 33, ал. 3 се
изменя така:

„СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I (ЛИЦЕ)
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I (ГРЪБ)

“
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§ 12. Приложение № 6 към чл. 33, ал. 5 се изменя така:
„СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ II (ЛИЦЕ)

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ II (ГРЪБ)

“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Навсякъде в останалите текстове
на наредбата думите „регистрационна табела“, „регистрационни табели“ и „регистрационните табели“ се заменят съответно с
„табела с регистрационен номер“, „табели с
регистрационен номер“ и „табелите с регистрационен номер“.
§ 14. Навсякъде в останалите текстове на
наредбата думите „действащия български
държавен стандарт (БДС)“, „действащия към
датата на промяната БДС“, „действащия БДС
15980 и БДС ISO 7591“, „действащия БДС“,
„БДС 15980 и БДС ISO 7591“ се заменят с
„българските стандарти БДС 15980 и БДС
ISO 7591“, а думите „БДС ISO 3779 и БДС ISO
4030“ се заменят с „българските стандарти
БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030“.
§ 15. (1) Издаването на свидетелство за
регистрация по реда на тази наредба започва
след изчерпване на наличните количества
свидетелства за регистрация от действащите
до влизането в сила на тази наредба образци.
(2) Свидетелствата за регистрация, издадени по образеца, действащ до влизане в сила
на тази наредба, запазват валидността си.
Министър:
Румяна Бъчварова
2768

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските производители
(обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм., бр. 106 от
2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1
от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от
2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г.,
бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43
и 63 от 2014 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думата
„производители“ се заменя със „стопани“.
§ 2. В чл. 2 се създава т. 4:
„4. прилагане на схемите за директните
плащания.“
§ 3. В чл. 5 ал. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4, след думите „нейното ползване“ се добавя „съгласно чл. 41 ЗПЗП“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Данните по ал. 1, т. 7 се предоставят
на ОДЗ и общинските служби по земеделие
(ОСЗ) от Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ) чрез осигуряване на достъп
до информация от базата данни на Системата
за идентификация и регистрация на животни
(СИРЖ) към БАБХ.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Земеделският стопанин, който отговаря
на условията по чл. 3, ал. 1, подава в съответната ОСЗ или ОДЗ попълнена анкетна карта
с анкетни формуляри по образец съгласно
приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския
стопанин безплатно от общинска служба по
земеделие.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Юридическото лице и едноличният
търговец представят за проверка единен идентификационен код или карта за идентификация
от регистър БУЛСТАТ, физическите лица – документ за самоличност, а регистрираните
физически лица – и карта за идентификация
от регистър БУЛСТАТ. Земеделските стопани,
които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри имотите, които ще ползват през съответната година и за които имат
регистрирано правно основание за ползване
съгласно чл. 41 ЗПЗП. При вписване в анкетния
формуляр на имоти в регулация представят и
документи, доказващи правното основание за
ползването им. Когато земеделските стопани
отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните
идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис
на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния
ветеринарен лекар, контролиращ съответния
животновъден обект. Земеделските стопани
могат да попълнят и представят анкетна карта
с анкетни формуляри на магнитен носител.“
3. Алинея 6 се отменя.
4. В ал. 7 думата „окончателно“ се заличава
и след думите „служебен път“ се добавя „в срок
от 5 работни дни“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съгласно чл. 10, ал. 3 от
Закона за подпомагане на земеделските производители“ се заличават.
2. Алинея 1а се отменя.
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При промяна на обстоятелствата по чл. 7,
ал. 1, т. 1, 2, 4 и 7 всеки регистриран земеделски стопанин може да подаде актуализирана
информация в съответната ОСЗ или ОДЗ в
едномесечен срок или в сроковете по ал. 1.“
4. Алинея 2б се отменя.
5. В ал. 3 думите „и ал. 2б“ се заличават.
6. В ал. 7 думите „ал. 1а“ се заличават.
§ 7. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Държавен фонд „Земеделие“ и неговите
звена ползват информация за земеделските
стопани от Министерството на земеделието и
храните и областните дирекции „Земеделие“.
Министерството на земеделието и храните
осигурява на Държавен фонд „Земеделие“ и
неговите звена данни от регистъра на централно
ниво чрез регулярен обмен на данни или чрез
осигуряване на директен достъп.“
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§ 8. Навсякъде в наредбата думата „производител“ се заменя със „стопанин“, а думата
„производители“ със „стопани“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. През 2015 г. земеделските стопани
подават актуална информация съгласно чл. 5,
ал. 3 и информация за обстоятелствата по чл. 7,
ал. 1 съгласно чл. 11, ал. 1 в срок до 15 май.
§ 10. Образците на регистрационна и анкетна
карта съгласно приложение № 1, приложение
№ 2 и приложение № 3 са в сила до 30 септември 2015 г.
§ 11. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22
от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22
и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г.,
бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от
2014 г., бр. 16 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2а, ал. 2:
а) в т. 4 след думите „ал. 4“ се добавя „или
ал. 12 ЗСПЗЗ“;
б) създават се т. 9 и 10:
„9. договори за лизинг на земеделски земи;
10. актове на министъра на земеделието и
храните по чл. 24б, ал. 1 ЗСПЗЗ за безвъзмездно
предоставяне на земи от държавния поземлен
фонд на организациите и ведомствата по чл. 24,
ал. 2 и 3 ЗСПЗЗ, необходими за тяхната дейност.“
2. В чл. 17, ал. 4 и 6 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 12. В Наредба № 3 от 2015 г. за условията
и реда за прилагане на схемите за директни
плащания (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) в чл. 39 се
създава ал. 3:
„(3) Лицата, които кандидатстват по схемата
по ал. 1, могат да заменят заявените животни
с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към
момента на замяната, при условие че:
1. извършат замяната на овцете майки или
козите майки в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило;
2. заявят писмено извършената замяна
и събитието, което я е наложило, в срок до
3 работни дни от деня, следващ замяната, за
регистриране в СИРЖ към БАБХ;
3. заявят писмено в срок до 7 работни дни
от деня на замяната в съответния отдел за
прилагане схемите и мерките за подпомагане
в областната дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“ или с писмо с обратна разписка,
адресирано до него, извършената замяна на:
а) овце майки с кози майки;
б) кози майки с овце майки.“
§ 13. Наредба № 6 от 2008 г. за условията
и реда за подпомагане на производителите на
ягоди и малини, предназначени за преработка
(ДВ, бр. 31 от 2008 г.) се отменя.
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за отменяне на Наредба № 2320 от
2006 г. за условията и реда за постигане на
сигурността в гражданското въздухоплаване
(ДВ, бр. 14 от 2006 г.)
Параграф единствен. Наредба № 2320 от
2006 г. за условията и реда за постигане на
сигурността в гражданското въздухоплаване
(ДВ, бр. 14 от 2006 г.) се отменя.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ивайло Московски
За министър на вътрешните работи:
Красимир Ципов
Министър на финансите:
Владислав Горанов
2780

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
BAS QR 2, версия 7, ревизия 2
от 20 април 2015 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ.
Процедурата за акредитация (процедура)
е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на
съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/IEC
17011:2006.
Изпълнението на процедурата гарантира
извършване на акредитацията при спазване
принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност,
недопускане на конкуренция и опазване на производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС,
включително медицински лаборатории и проверяващи по околна среда, извършващи дейност
както в регулирани, така и в нерегулирани области и които са акредитирани или желаят да
се акредитират.
Настоящата процедура действа съвместно с
други документи от системата за управление на
Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация“ (ИА БСА) и документи и ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват
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на български и английски на страницата на
агенцията в интернет: http://www.nab-bas.bg/.
Такива са:
• Процедура за акредитация BAS QR 2;
· Правила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
· Правила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
· Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
· Правила за работата на ТКА BAS QR 6;
· Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
· Правила за работата на Съвета по акредитация BAS QR 10;
· Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност BAS QR 18;
· Процедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
· Процедура за прилагане на политиката за
проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
· Инструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори
с BAS QI 2;
· Критични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация на
системи за управление BAS QI 2 приложение 1;
· Критични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация на
системи за управление на околната среда
BAS QI 2 приложение 2;
· Инструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи по
околната среда, съгласно Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент и
на Съвета, BAS QI 4;
· Инструкция за етично поведение на служителите от администрацията на ИА БСА
BAS QI 11;
· Инструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент (ЕС)
№ 600/2012 на Комисията относно проверката на докладите за емисии на парникови
газове и на докладите за тонкилометри и
относно акредитацията на проверяващи
органи съгласно Директива 2003/87/ЕО,
BAS QI 12.
Документите са валидни от датата на утвърждаване, отбелязана на първа страница на
документа, освен ако изрично не е определено
друго. Промените в документа се отбелязват с
наклонен шрифт в съответната ревизия. Когато
промените са над 80 %, се издава нова версия с
нормален шрифт. При позоваване на документите се изписва пълната им идентификация със
съответната версия и ревизия. Изключение се
допуска в случаите, когато датата на позоваване може да се определи точно и се има предвид актуалната към тази дата версия и ревизия.
Когато ИА БСА се позовава на документ от
Системата си за управление, използва кратка
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идентификация без версия и ревизия, като се
има предвид, че използва последната валидна
ревизия на документа, освен ако не е посочено
друго с преходен период.
При документи, които са публикувани на
български и английски език, определяща е версията на български език.
За целите на настоящия документ се прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 765/2008 и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
В този документ под „процедура за акредитация“ се разбират всички дейности, извършвани
от ИА БСА по предоставяне на акредитация,
преакредитация и разширяване на акредитация.
2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ ПО АКРЕДИТАЦИЯ НА ИА БСА.
ИА БСА е националният орган по акредитация на Република България в съответствие
с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета.
ИА БСА е единственият орган в Република
България, който има право да извършва акредитация на органи, които извършват дейности
по оценяване на съответствието или други дейности, за които се прилагат схеми за акредитация, определени с нормативен акт.
Агенцията е юридическо лице със седалище
София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
ИА БСА извършва дейност по акредитация
на:
Лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории:
· лаборатории за калибриране;
· органи за контрол;
· органи по сертификация на продукти,
включително за биологично производство
и биологични продукти;
· верификационни органи;
· органи по сертификация на системи за
управление – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 22000 и ISO/IEC 27001;
· органи по сертификация на персонал;
· проверяващи по околна среда (EMAS).
Дейности
Калибриране

Хармонизирани стандарти, документи с допълнителни изисквания
и нормативни актове
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Обхватът на дейността на ИА БСА се актуализира по реда на Процедура за нови дейности
BAS QR 17 след одобрение от Съвета по акредитация.
ИА БСА е пълноправен член на ЕА и има
Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за следните
области:
· калибриране;
· изпитване;
· органи за контрол;
· сертификация на продукти;
· сертификация на персонал;
· сертификация на системи за управление.
ИА БСА в качеството си на Национален орган по акредитация, който е отговорен за акредитацията на проверяващи по околна среда
(ПОС) и за надзора върху дейностите, извършени от ПОС в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1221/2009, участва в заседания на Форум на
органите по акредитация и лицензиращите органи (FALB) и е обект на партньорска оценка
по отношение на акредитацията на проверяващи по околна среда.
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ.
В този документ изисквания за акредитация
означава съвкупност от критерии за акредитация (т. 3.1), интерпретации и ръководства (т. 3.2)
и правила за акредитация (т. 3.3).
Кандидатите за акредитация и акредитираните ООС трябва да удовлетворяват изискванията за акредитация. Неспазването на изискванията за акредитация може да доведе до ограничаване обхвата на акредитацията, временно
ограничаване обхвата на акредитацията, спиране, отнемане или отказ от акредитация.
3.1. Критерии за акредитация.
Критериите за акредитация, въз основа на
които ИА БСА осъществява дейността си, са
определени в хармонизирани стандарти, данни
за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от
Регламент (ЕО) № 765/2008, в схеми за акредитация, определени с нормативен акт, и в секторни схеми за акредитация.
Критериите за акредитация по видове органи за оценяване на съответствието са посочени
в следващата таблица:

Обхват на дейност
на ООС

БДС ЕN ISO/IEC 17025 Всички области

Изпитване, включително медицин- БДС EN ISO/IEC 17025 Всички области
ски лаборатории БДС EN ISO 15189

Списък на приложими
за процеса ръководства/
външни документи
Приложение BAS QR 2 –
Калибриране (ПрBASQR2-ЛК)
Приложение BAS QR 2 –
изпитване (ПрBASQR2-ЛИ)

Приложение BAS QR 2 –
контрол (ПрBASQR2-ОК)
Всички продукти, за кои- Приложение BAS QR 2 –
Сертификация на БДС EN 45011/
то са налице нормативни Сертификация на продукти
продукти
БДС EN ISO/IEC 17065 документи (стандарт, техн. (ПрBASQR2-ОСП)
спецификация, практики и
Контрол

БДС EN ISO/IEC 17020 Всички области
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Списък на приложими
за процеса ръководства/
външни документи

нормативни актове), определящи критериите, по които се оценяват продуктите
Биологично производство и
биологични продукти
Приложение BAS QR 2 –
ISO 9001
системи (ПрBASQR2-ОСС)
Сертификация на БДС EN ISO/IEC 17021 ISO 14001
системи за управ- БДС ISO/IEC 27006
OHSAS 18001
ление
ISO/TS 22003
ISO 22000
ISO/IEC 27001
Сертификация на
БДС EN ISO/IEC 17024 Всички области
персонал
Регламент (ЕО)
Проверяващи по
№ 1221/2009
Всички области
околна среда
БДС EN ISO/IEC 17021
БДС EN ISO 14065
Верификационни
Регламент (ЕС)
органи
№ 600/2012

Приложение BAS QR 2 –
Сертификация на персонал
(ПрBASQR2-ОСПл)
Приложение BAS QR 2 – EMAS
(ПрBASQR2 – EMAS)

Приложение BAS QR 2 – ВО
Приложение 1 на Регламент
(ПрBASQR2 – ВО)
(ЕС) № 600/2012

3.2. Интерпретации и ръководства.
ООС трябва да разполагат с всички приложими към критериите по т. 3.1 документи, да ги
познават и да ги спазват.
Към тези документи се отнасят и ръководства и други интерпретационни документи на
EA, IAF, ILAC и други оторизирани органи,
както и интерпретационни документи (решения), утвърдени по предложения на Техническите комитети по акредитация (ТКА).
Приложимите при акредитация на ПОС документи се предоставят при поискване от Деловодството на ИА БСА.
Ръководствата на ЕА, ILAC и IAF могат да
се намерят на английски език в съответните
интернет страници, посочени по-долу на английски език, или от ИА БСА да се закупи техен превод:
· EA – www.european-accreditation.org;
· ILAC – www.ilac.org;
· IAF – www.iaf.nu.
Списъци на всички приложими за процеса
на акредитация ръководства/външни документи по видове области на акредитация като приложения към BAS QR 2 (описани в таблица по
т. 3.1), както и утвърдените решения на ТКА се
публикуват в интернет страницата на ИА БСА.
3.3. Правила за акредитация.
В допълнение към критериите за акредитация т. 3.1 и интерпретации и ръководства
т. 3.2, които трябва да бъдат приложени от
ООС, изискванията за акредитация включват
и документи (правила) от системата за управление на ИА БСА, като:
a) Процедура за акредитация BAS QR 2;

b) П
 равила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
c) Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
d) Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност BAS QR 18;
e) Процедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
f) Процедура за прилагане на политиката за
проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
g) Инструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори с BAS QI 2;
h) Инструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи по
околната среда съгласно Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент и
на Съвета BAS QI 4;
i) Инструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент (ЕС)
№ 600/2012 на Комисията относно проверката на докладите за емисии на парникови
газове и на докладите за тонкилометри и
относно акредитацията на проверяващи
органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета, BAS
QI 12.
3.4. Промени в изискванията за акредитация.
При промяна в изискванията за акредитация
ИА БСА уведомява заинтересованите потребители на услугите по акредитация и определя
подходящ преходен период за привеждане на
дейностите на ООС в съответствие с промените.
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ИА БСА се стреми да следва определен от EA,
ILAC, IAF или други оторизирани органи преходен период, но при необходимост преходен
период може да бъде определен и от агенцията
след съгласуване със заинтересованите страни.
В края на преходния период акредитираните
ООС трябва да са привели своите дейности в
съответствие с промените, в противен случай
ИА БСА ще констатира неизпълнение на изискванията за акредитация.
При постъпване в ИА БСА на писмено уведомление от ООС във връзка с негово решение
да не приложи новите изисквания за акредитация ИА БСА ще следва процедура по отнемане
на акредитацията.
3.5. Потребители на услугите по акредитация.
Акредитация могат да получат юридически
лица, установени:
· на територията на Република България;
· в друга държава – членка на Европейския
съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария;
· в трети държави.
ИА БСА се води от принципите за избягване дублирането на дейности по акредитация
по отношение на чуждестранни ООС, които са
организации или част от организации, разположени и юридически регистрирани извън територията на Република България. Агенцията
извършва акредитация на ООС извън територията на Република България при спазване на
трансграничната си политика за акредитация,
основана на EA 2/13 и на чл. 7 от Регламент
(ЕО) № 765/2008.
ИА БСА не извършва акредитация на
ООС, установени в други държави – членки на
Европейския съюз, страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, с изключение
на случаите, когато:
– Националният орган по акредитация на
държавата-членка, в която кандидатът за акредитация е установен, не е преминал успешно
партньорска оценка по отношение на дейности,
за които ООС кандидатства за акредитация;
– Националният орган по акредитация на
държавата-членка, в която кандидатът за акредитация е установен, не извършва дейности по
акредитация, за които се кандидатства.
В посочените по-горе случаи ИА БСА уведомява НОА на държавата-членка, в която кандидатът за акредитация е установен, за полученото заявление и предлага сътрудничество
с местния орган за извършване на оценката в
съответствие с трансграничната си политика за
акредитация, основана на EA 2/13 и на чл. 7 от
Регламент (ЕО) № 765/2008.
3.6. Информационна система.
ИА БСА поддържа информационна система, обслужваща дейността по акредитация.
Политиката на агенцията по отношение на
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информираността на клиентите и заинтересованите от акредитацията среди се реализира освен чрез Съвета по акредитация чрез
Официален бюлетин и интернет страница.
Всеки кандидат за акредитация или акредитиран орган за оценка на съответствието може
да поиска и получи необходимата му информация и чрез посещение в офиса на агенцията,
по поща, e-mail или факс.
3.6.1. Официален бюлетин на ИА БСА.
ИА БСА издава Официален бюлетин, в
който се публикуват европейски и международни новини, свързани с дейностите по акредитация. Бюлетинът може да съдържа и
политики и документи на ИА БСА, отнасящи
се до ползвателите на акредитацията, както
и всяка друга информация, имаща отношение
към процеса по акредитация по преценка на
редакционната колегия.
3.6.2. Интернет страница.
ИА БСА поддържа страница в Интернет на
адрес http://www.nab-bas.bg/, на която:
· обявява данните от публичния регистър
на лицата с предоставена, ограничена,
временно ограничена, спряна или отнета
акредитация и публичен регистър на проверяващите по околна среда на страницата си в Интернет;
· п убликува информация за националните
органи по акредитация, отговарящи на
изискванията на чл. 5а, ал. 2 ЗНАООС;
· в рубрика „Официални съобщения“ публикува съобщения до акредитирани или
кандидати за акредитация лица, неоткрити, отказали да получат или непотърсили
кореспонденция от ИА БСА; в същата
рубрика при проблемна кореспонденция/
комуникация публикува всички важни
съобщения, за които има задължения да
отговори в срок;
· допълва и актуализира с материали, имащи отношение към акредитацията.
4. ПРОЦЕС НА АКРЕДИТАЦИЯ.
Процесът на акредитация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в процедурата:
· подаване на заявление и откриване на
процедура (т. 4.1);
· предварително проучване (т. 4.2);
· оценка на място (т. 4.3);
· решение (т. 4.3.7);
· поддържане на акредитацията (т. 5).
Етапите на процедурата за акредитация
се изпълняват, след като са изплатени всички финансови задължения от страна на ООС
към ИА БСА по предишна акредитация, ако е
приложимо, и по предходни етапи на текуща
процедура за акредитация съгласно Ценоразпис на услугите на ИА БСА, BAS QR 8.
Официалният език, на който протича процедурата за акредитация на ООС, е български. В случай че кандидатът за акредитация е
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чуждестранен ООС, който е организация или
част от организация, разположена извън територията на Република България, процедурата за акредитация се провежда на английски
език или друг език след допълнително договаряне с кандидата.
4.1. Подаване на заявление и откриване на
процедура за акредитация.
4.1.1. Подаване на заявления за акредитация.
Дейността по акредитация се основава на
писмено заявление за акредитация на кандидатстващия ООС. Писмено заявление може да
подаде всеки ООС, който не е в процедура
за акредитация, преакредитация или разширяване на акредитацията. Всеки ООС може да
кандидатства за преакредитация или разширяване на обхват на акредитация, ако не е със
спряна или временно ограничена акредитация
или не е в процедура по спиране, ограничаване или отнемане.
Кандидатът за акредитация подава заявление за акредитация*, съдържащо приложимите формуляри и документи, надлежно попълнени и подписани от посоченото в тях лице.
Формулярите за акредитация се публикуват
на интернет страницата на агенцията.
Заявлението за акредитация е комплект от
документи, съдържащ декларация, с която заявителят се задължава да спазва изискванията
за акредитация, предвидените срокове и правилата на агенцията. Комплектът от документи съдържа и всички документи, изброени в
списъците по-долу по видове дейности, представени на хартиен и на електронен носител:
BAS QF 2.1	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на лаборатория за
изпитване;
BAS QF 2.2	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на лаборатория за
калибриране;
BAS QF 2.3	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на орган по сертификация на продукти;
BAS QF 2.4	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на органи по сертификация на системи за управление;
BAS QF 2.5	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на верификационни
органи;
BAS QF 2.6	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на органи по сертификация на персонал;
BAS QF 2.7	Списък на необходими документи, приложими към заявление за
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акредитация на органи за контрол;
BAS QF 2.12	С писък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на проверяващи по
околна среда;
BAS QF 2.14	С писък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на медицински лаборатории.
*Заявление за акредитация – заявление за акредитация, преакредитация или разширяване на обхвата
на акредитация в зависимост от конкретния случай.

Заявлението за акредитация изисква и препраща към формуляри и документи с информация за:
a) обща характеристика на ООС, включително юридическо лице, име, адреси,
правен статут и човешки и технически
ресурси;
b) обща информация, засягаща ООС, като
например неговите дейности, взаимоотношение в рамките на юридическото
лице и адреси на всичките му физически
местонахождения, които ще бъдат покрити от обхвата на акредитацията;
c) ясно дефиниран и заявен обхват на акредитацията (описание на услугите за
оценка на съответствието, които ООС
ще предоставя, и списък със стандарти,
нормативни актове, методи и процедури,
за които ООС кандидатства за акредитация, включително ограничение на неговата способност, ако е приложимо);
d) у частия в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност, където е приложимо;
e) п ритежавани акредитации, ако е приложимо.
Комплектът от документи, включващ заявлението за акредитация и приложимите към
него документи/записи, подаван в ИА БСА,
трябва да бъде с надлежно номерирани страници и съпроводен от пълен опис с отбелязване на началната страница на всеки нов документ/запис. Описът трябва да бъде заверен с
подпис и печат на представител на юридическото лице.
Заявлението за акредитация с приложимите документи/записи (комплект от документи
на хартиен и на електронен носител) може да
бъде подадено чрез поща или в деловодството
на ИА БСА.
4.1.2. Оценка на възможностите за изпълнение и проверка на заявлението.
В срок до 30 дни от подаване на заявлението агенцията извършва оценка на възможностите си и компетентността си за неговото
изпълнение и проверка за пълнотата и редовността на представените документи. ИА БСА
оценява възможността и компетентността
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си да извърши процедура по акредитация по
конкретно заявление по отношение на:
a) обхвата си на дейност на ИА БСА;
b) наличие на компетентност за извършване на акредитация по отношение на заявения
обхват;
c) наличие на подходящи и на разположение водещи и технически оценители/експерти;
d) възможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с местоположението на дейността на ООС и/или по
отношение на езика, използван от заявителя,
или други специфични условия във връзка с
изискванията за акредитация;
e) възможност за спазване сроковете на
процедурата за акредитация.
ИА БСА извършва проверка на заявлението по отношение на пълнота и редовност, като
приема следните дефиниции:
Непълнота – констатирано е отсъствие на
един или повече документа, изброени в т. 4.1.1
и съпътстващите ги такива, и/или необосновано отсъствие на информация в един или повече от представените документи;
Нередовност – констатирано е липса на
един или повече от атрибутите на документа,
некоректно попълнен документ, представяне
на документ с невярно съдържание и/или невалиден документ и/или на документ, принадлежащ на друго юридическо лице, и/или
установяване на противоречие със или неизпълнение/неспазване на утвърдена от Съвета
по акредитация политика на ИА БСА, и/или
установяване на противоречие със или неизпълнение/неспазване на утвърдено решение
на ТКА.
Ако дейността, заявена за акредитация, е
извън обхвата на дейност по т. 2 на настоящата процедура, ИА БСА информира заявителя
и при изрично негово желание може да предприеме действия по реда на процедура за нови
дейности BAS QR 17 или да откаже откриване
на процедура.
Проучването на възможността за разширяване в нова дейност на ИА БСА се извършва
съгласно BAS QR 17 в срок до три месеца от заявяване на нова дейност. След изтичане на този
срок ИА БСА уведомява заявителя за решението по проучването и сроковете, в които би могла да открие процедура в областта на новата
дейност.
Ако ИА БСА установи, че не е компетентна да извърши оценяване за заявения обхват
или не разполага с подходящи водещ оценител/технически оценители/експерти, предлага
на заявителя привличане на такива от Национален орган по акредитация, пълноправен
член на ЕА, ILAC и IAF.
В този случай може да се наложат промени
в сроковете по изпълнение на процедурата и
цените на услугите по акредитация. Процедура по акредитация се открива след писмено
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съгласие на заявителя за привличане на чуждестранни оценители/експерти. При несъгласие на заявителя ИА БСА отказва откриване
на процедура.
Ако заявителят приеме в екипа за оценка да
бъде включен/и чуждестранни експерти, в срок до
15 дни ИА БСА извършва проучване и изпраща
запитване до НОА за осигуряване на експерти
и въз основа на представената информация до
1 месец прави подбор и съгласува с ООС предложения експерт/и и възможностите за планиране
на оценката на място.
В случай че бъде установена непълнота или
нередовност на заявлението за акредитация,
заявителят се уведомява с писмо, в което се
дават указания и се определя срок не по-дълъг от 1 месец за тяхното отстраняване при
първоначална акредитация и не по-дълъг от
7 дни при преакредитация и разширяване на
обхвата. Срокът започва да тече от датата на
получаване на писмото.
В изпълнение на дадените указания заявителят е длъжен да представи в ИА БСА документи, допълнени и преразгледани по отношение на редовност и пълнота.
Документите трябва да са придружени от
писмо, в което подробно да са описани извършените корекции във връзка с констатациите
от направената проверка на заявлението за акредитация.
След представяне в ИА БСА на документи, допълнени и преразгледани по отношение
на редовност и пълнота, агенцията извършва
повторна проверка в срок до 30 дни при заявление за първоначална акредитация и в срок
до 10 дни при заявление за преакредитация и
разширяване на обхвата.
При неотстраняване на констатирани непълнота/нередовност и/или непредставяне на
информация по дадените указания в определения срок заявлението с подадените документи
се връща на заявителя и се отказва откриване
на процедура.
При приемане на заявление за ПОС
ИА БСА извършва прегледа и осигурява необходимите условия за изпълнение на заявлението за акредитация съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1221/2009.
4.1.3. Определяне на водещ оценител, брой
показатели и откриване на процедура.
4.1.3.1. Определяне и съгласуване на водещ
оценител и брой показатели.
В срок до 7 дни след установяване на пълнота и редовност на всички необходими документи ИА БСА определя водещ оценител по
конкретното заявление.
С писмо клиентът се уведомява за определения водещ оценител и броя на определените показатели на база, на които се определят дължимите суми съгласно Ценоразпис
BAS QR 8.
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В срок до 5 дни от получаване на уведомителното писмо заявителят има право да
възрази еднократно срещу определения водещ
оценител и/или определения брой показатели.
· В случай на изразено писмено и аргументирано неодобрение на определения
водещ оценител, на базата на обективни
данни за наличие на конфликт на интереси, например: че лицето е консултант на
ООС или разполага с обективни данни,
че лицето е (бил е нает допреди две години от оценката/предстои да е) служител
(нает да извършва услуги) на конкурентна организация и/или от гледна точка на
фактическа некомпетентност, се извършва нов преглед по реда на т. 4.1.2, определяне на нов водещ оценител и ново съгласуване с кандидата за акредитация.
· В случай че заявителят възрази писмено
и аргументирано срещу определения брой
показатели, се извършва преразглеждане
и обсъждане между страните с цел да се
получи съгласие между тях за броя показатели, определен съгласно „Указания за
определяне на броя показатели“.
В случай че заявителят не възрази писмено
в определения срок на съгласувателното писмо, ИА БСА приема, че той е съгласен с избора на водещ оценител и брой показатели.
4.1.3.2. Откриване на процедура.
След съгласуване на определения водещ
оценител и броя показатели от заявителя
агенцията открива процедура за акредитация
и поставя регистрационен номер на открита
процедура върху заявлението за акредитация.
До клиента се изпраща писмо, с което се
информира за регистрационния номер на откритата процедура за акредитация и дължимата сума за извършване на предварително
проучване съгласно приложена към писмото
фактура. В срок до 5 дни от получаване на
уведомителното писмо заявителят е длъжен
да заплати определената съгласно Ценоразпис
BAS QR 8 цена за предварително проучване.
4.1.4. Отказ от откриване на процедура.
ИА БСА отказва откриване на процедура
за акредитация, когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:
a) заявена за акредитация дейност извън
обхвата на дейност на ИА БСА;
b) л ипса на компетентност за извършване
на акредитация по отношение на заявения от клиента обхват;
c) л ипса на подходящи, включително компетентни и на разположение водещ оценител и/или технически оценители/експерти;
d) невъзможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с
местоположение на дейността на ООС
и/или по отношение на езика, използван
от заявителя, и/или други специфични
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условия във връзка с изискванията за акредитация;
e) невъзможност за спазване сроковете за
акредитация;
f) неизпълнение на финансови задължения
по открити процедури и/или поддържане
на акредитацията на юридическо лице,
към което принадлежи ООС;
g) неспазване на срока по т. 4.1.2 за изпращане/представяне в ИА БСА на документи, допълнени и преразгледани по
отношение на пълнота и/или редовност;
h) повторно наличие на непълнота или нередовност на подадените документи за
акредитация;
i) неприключила процедура за акредитация, преакредитация или разширяване
на акредитацията по заявление на същия
кандидат;
j) спряна акредитация или започнала процедура по спиране или отнемане на акредитацията на кандидата или при наличие
на обстоятелства, изискващи извънредна
оценка;
k) период до изтичане валидността на предоставена акредитация, по-малък от
8 месеца при заявление за преакредитация и по-малък от 9 месеца при заявление за преакредитация с разширяване на
обхвата на акредитация;
  l) непредставяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията за акредитация;
m) непостигане съгласие за определен/и водещ оценител и/или брой показатели;
n) несъгласие на ООС за привличане на
водещ оценител/технически оценители/
експерти от Национален орган по акредитация, пълноправен член на ЕА, ILAC
и IAF.
Лицата, на които е отказана акредитация,
могат да подадат заявление за акредитация отново след представяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация и с процедурите за акредитация на агенцията.
Акредитирано лице, желаещо да получи акредитация по друг стандарт, следва да процедира както при нова регистрация.
4.2. Предварително проучване.
Предварителното проучване представлява
преглед на документите и записите и оценка
на тяхното съответствие с изискванията за акредитация.
Предварителното проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация включва и преглед на резултатите от
проведените оценки от предходния цикъл на
акредитация.
В етапа на предварително проучване за
първоначална акредитация, при изразено пис-
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мено желание на заявителя, може да бъде проведена предварителна оценка на място.
Предварителното проучване се извършва
от определения водещ оценител, който да направи преглед на предоставените от кандидата
за акредитация документи и записи по т. 4.1
и оценка по документираната система за съответствие с приложимите изисквания за акредитация. При необходимост може да бъде
включен технически оценител/експерт.
Предварителното проучване завършва с доклад от водещия оценител със заключение за
съответствие с изискванията за акредитация и
предложение за следващ етап на процедурата.
4.2.1. Предварително проучване (преглед на
документи).
Предварителното проучване се провежда до един месец от датата на откриване на
процедурата за акредитация, за което на клиента се предоставя доклад от предварително
проучване. В този срок, ако са констатирани
пропуски, които възпрепятстват провеждане
на оценка на място, на ООС се предоставя
констативен доклад и срокът за предварителното проучване се удължава с един месец (до
два месеца от откриване на процедурата).
В рамките на десет дни от получаване на
констативния доклад заявителят е длъжен да
представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняване на пропуските.
4.2.2. Предварително проучване (чрез предварителна оценка на място).
Предварителната оценка на място позволява да се определи и формулира в детайли
обхватът на акредитация на кандидата, да се
направи оценка на готовността му за преминаване към първоначална оценка, както и да се
подпомогне нейното планиране. ООС е длъжен да предостави възможност на ИА БСА
да извърши предварителна оценка на място в
срока на предварителното проучване.
Предварителната оценка на място приключва с предоставяне на доклад в срока на
предварителното проучване (до един месец от
откриване на процедурата) или при констатиране на пропуски с предоставяне на констативен доклад (BAS QА 2.1.1) в деня на приключване на оценката на място. В рамките
на десет дни от получаване на констативен
доклад (BAS QА 2.1.1) заявителят е длъжен да
представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняването на констатираните
пропуски (BAS QА 2.1.1).
И при двата случая по т. 4.2.1 и т. 4.2.2
клиентът подава документи с писмо, в което
подробно са описани проведените коригиращи действия във връзка с констатациите от
предварителното проучване и приложените
документи.
В разширения срок на предварителното
проучване (два месеца от откриване на процедурата) ИА БСА е длъжна да направи оценка
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на представените документирани доказателства и да уведоми заявителя относно продължението на процедурата за акредитация.
В случай че пропуските не са отстранени
или сроковете не са спазени, БСА решава как
да продължи процедурата по акредитация, а
именно: извършване на оценка на място или
отказ от акредитация/преакредитация или временно спиране/органичаване/отнемане на акредитацията при оценки за преакредитация
(планов надзор).
4.3. Оценяване.
4.3.1. Принципи и методи.
Ако е налице положително експертно заключение от предварителното проучване, се
извършва оценка на място от екип от оценители, чиято цел е да оцени съответствието с
изискванията за акредитация.
Оценяването на място включва един или
повече от следните методи:
a) п реглед на документи – оценка на наръчника по качеството и други документи от
системата за управление на ООС за съответствие с изискванията за акредитация
(вж. т. 3); преглед на записите на ООС
от извършената дейност, за персонала, от
контрола на качеството, вътрешни одити, прегледи от ръководството, доклади
от предходни оценки, доклади от оценки
на други органи по акредитация и др.;
b) офис оценка – оценка на практическото
прилагане на документираната система
за управление на ООС чрез оценка на
документирани доказателства;
c) наблюдение (witness) – наблюдение и оценка на дейности, извършвани от ООС (такива, като изпитване; калибриране; сертификация на продукти, на системи, на
персонал; контрол; заверяване на доклад
по околна среда и други); наблюдението
на дейностите е задължителен елемент
от оценката на място;
d) изпитване за пригодност – оценка на
компетентността на ООС при участието
им в междулабораторни сравнения (ILC)
при изпитване/калибриране; този метод
е задължителен за оценяването на лабораториите за изпитване и/или калибриране;
e) и нтервю – оценка на компетентността
на персонала на ООС чрез целенасочено
интервю.
При оценки на място за първоначална акредитация/преакредитация/разширяване на
обхвата се извършва пълно oценяване или
оценяване на минимум 80 % от заявения за
акредитация/преакредитация/разширяване
на обхват.
4.3.2. Подготовка на оценка.
Най-малко 10 дни преди провеж дане на
оценка ИА БСА договаря периода, състава,
пълномощията на екипа и плана за оценка
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с ООС. Най-малко 5 дни преди извършване
на оценката ООС трябва писмено да потвърди съгласието си с определените дата/и екип,
пълномощията на екипа и план на оценката. В
случай че има писмено аргументирано неодобрение от страна на заявителя за член на екипа за оценка, ИА БСА извършва нов подбор
на екипа за оценка и ново съгласуване. Ако
няма на разположение подходящ водещ оценител/технически оценител/експерт, оценката
може да бъде отложена и/или да бъде привлечен водещ оценител/технически оценител/експерт от друг национален орган по акредитация
или да не бъде оценен обхватът, за който не
е на разположение технически оценител/експерт на този етап от процеса по акредитация.
ИА БСА може да изисква писмено от ООС
допълнителна информация, необходима за
подготовката на оценката, като методи, процедури, инструкции и други съотносими документи. ООС трябва да предостави в ИА БСА
изисканата информация и всички направени
промени в системата си за управление в определен от ИА БСА срок. Ако поисканите документи не бъдат представени в определения
срок, водещият оценител планира допълнително време при планиране на оценката, което
се заплаща съгласно Ценоразпис на услугите
по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
4.3.3. Оценка на място.
Оценката на място следва да бъде проведена в срок до 3 месеца от датата на приключване на предварителното проучване при
процедури за първоначална акредитация и в
срок до 1 месец от датата на приключване на
предварителното проучване при процедури за
преакредитация/разширяване на обхвата на
акредитация. Органите по сертификация на
системи за управление, персонал и продукти
са длъжни да представят в ИА БСА план за
одити/верификация при съгласуване на офис
оценката. ИА БСА не извършва офис оценка,
ако не е предоставен план от ООС за одит/
верификация.
Оценката на място започва с откриваща
среща и приключва със закриваща среща.
По време на оценката на място екипът
оценява степента на внедряване, поддържане
и ефикасността на системата за управление и
компетентността на ООС. Органът за оценка
на съответствието трябва да демонстрира, че
е компетентен да извършва всички дейности и
във всички области, за които е заявил желание за акредитация.
Оценката може да не обхваща всички записи, документи и персонал на ООС. Извадката – обект на оценка, трябва да бъде представителна дотолкова, доколкото е възможно в
зависимост от дейността на ООС. Всеки избор
на екипа трябва да бъде направен от гледна
точка на риск и значимост за демонстриране
на компетентност от страна на ООС. Поради
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извадковия подход не може да се твърди, че
са установени всички съществуващи несъответствия.
По отношение на системата за управление
на ООС екипът от оценители трябва да направи оценка най-малко на един пълен цикъл на
вътрешен одит и преглед от ръководството.
ИА БСА може да прекрати оценка на място при следните обстоятелства:
· ОСС не е осигурил всички необходими
условия за работа на екипите по оценяване и по надзор, както се изисква от
т. 8.1. d) от настоящата процедура;
· ООС не е осигурил възможност за извършване на наблюдение (witness) на неговата дейност от страна на екипа, както
се изисква от т. 8.1. f) от настоящата процедура;
· Екипът констатира несъответствие/я, които водят до спиране или отнемане/отказ
от акредитация, при което продължаването на оценката няма да повлияе върху
резултата от оценяването.
Прекратяването на оценка на място се осъществява по решение на водещия оценител
след съгласуване с началник на отдел ИО и
директор дирекция АООС.
Когато ООС има дейности на няколко местонахождения (различни адреси), оценката
при първоначална акредитация и преакредитация трябва да обхване всички тях. При планиране на оценка на място се спазват правилата на BAS QI 2.
Оценката на място на ОСС, ОСП, ВО,
ОСПл и ПОС приключва със закриваща среща, която се провежда най-късно до три месеца от откриващата среща. В този период ООС
е длъжен да предостави възможност на БСА
да извърши необходимите наблюдения на дейността му.
4.3.4. Докладване след оценка на място.
След оценката екипът трябва да изготви доклад, който съдържа най-малко следното:
1. записи от проведените наблюдения на
дейността;
2. заключение за състоянието на системата за управление и компетентността на
ООС;
3. заключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията за акредитация, и
4. констатираните несъответствия, ако има
такива.
При оценки на органи по сертификация на
системи за управление, продукти, персонал и
верификационни органи се предоставя доклад
след приключване на офис оценката. Доклад
от офис оценката и доклад с включени резултати от наблюденията се предоставя на ООС
до 15 дни от закриващата среща – офис оценка/оценка.
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4.3.5. Несъответствия и коригиращи
действия.
4.3.5.1. Класификация.
Несъответствие е неизпълнението на изискванията за акредитация, определени в т. 3 на
настоящия документ.
ИА БСА класифицира несъответствията
като значителни или незначителни по следните критерии:
Значително несъответствие (L):
Установено е неизпълнение или липса на
прилагане или поддържане на едно или повече
от изискванията за акредитация (виж т. 3), което води до заключение, че дейността на ООС,
общата компетентност и системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество на предоставяните услуги,
включително достоверността на издаваните от
него документи.
Незначително несъответствие (S):
Установени са пропуски при изпълнение на
едно или повече от изискванията за акредитация (вж. т. 3), което води до съмнение относно
качеството на предоставяните от ООС услуги,
включително достоверността на издаваните от
него документи.
За всички видове несъответствия ООС
трябва да проведе коригиращи действия, които
трябва да бъдат оценени от страна на ИА БСА,
преди да бъде взето решение за предоставяне
на акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата на акредитация или потвърждаване
на действието на акредитацията за периода на
нейната валидност.
Класификацията на несъответствията е отговорност на водещия оценител.
4.3.5.2. Коригиращи действия.
a) Докладване на несъответствията се извършва в края на оценката на място по време
на закриваща среща, след като са класифицирани от водещия оценител.
При офис оценка на органи по сертификация на системи за управление, продукти, персонал и верификационни органи несъответствията се докладват по време на закриваща
среща на офис оценката. До 5 дни след приключване на последното наблюдение на дейността се провежда закриваща среща, на която се докладват обобщените резултати, констатирани по време на проведените наблюдения.
Несъответствията се докладват на представител на юридическото лице, който удостоверява, че е информиран за тях с подпис
върху съответния формуляр. Неподписването
на формуляра от страна на ООС или юридическото лице не анулира констатираното несъответствие.
b) В съответствие с прилаганата от ИА БСА
концепция, че коригиращите действия трябва
да елиминират причините за появата на несъответствие, с цел предотвратяване на повтор-
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ната му поява, при констатиране на несъответствия от ръководството на ООС се изисква:
– да извърши анализ за първопричините,
довели до възникване на несъответствията;
– да предприеме действия за отстраняване
на несъответствието;
– да извърши анализ на разпространението
на несъответствието и да извърши отново
или да коригира извършената несъответстваща услуга или продукт – корекция;
– да предприеме действия за елиминиране
на причините, довели до възникване на
несъответствията – коригиращи
действия;
– да извърши самооценка и да демонстрира
ефикасността на предприетите действия.
ООС трябва да представи в ИА БСА пълен
доклад за коригиращи действия, включващ
информация за всички действия по дейностите, посочени по-горе, и съответните документирани доказателства за тяхното изпълнение.
c) Коригиращи действия след първоначална оценка:
Без значение от класификацията на несъответствията кандидатът за акредитация разполага с 2 месеца от докладването на несъответствията за изпълнение на коригиращи
действия. В рамките на този срок ООС трябва
да представи доклад за коригиращи действия.
За органите по сертификация на системи
за управление, продукти, персонал и верификационни органи срокът за представяне на
доклад за коригиращи действия по несъответствия, установени по време на наблюдение, е
1 месец от докладване на несъответствията,
констатирани при наблюдение, с изключение
на случаите по т. е).
d) Коригиращи действия след:
· оценка при планов надзор;
· оценка при надзор по сигнал;
· извънредни оценки с изключение на
тези за възстановяване на акредитацията при спиране и временно ограничаване поради несъответствие с изискванията за акредитация;
· оценка за разширяване на обхвата на
акредитация;
· оценка за преакредитация.
ООС разполага с 1 месец от докладване на
несъответствията за изпълнение на коригиращи действия по констатирани при оценката
незначителни несъответствия.
При констатирано едно или повече значителни несъответствия при планов надзор
и преакредитация ООС трябва да представи
в ИА БСА подробен план за изпълнение на
коригиращи действия в рамките на 10 дни
от докладване на несъответствията. Планът
трябва да обхваща анализ на първопричините
за възникване на несъответствията и всички
последващи действия във връзка с отстраня-
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ването им със срокове и отговорни лица за изпълнението им. ИА БСА извършва оценка на
направения от ООС анализ и плана за действия до 5 дни от получаването му. Отрицателна
оценка на анализа и плана води до предприемане на незабавни действия за временно спиране на акредитацията, отнемане или отказ
от предоставяне на преакредитацията или разширяване на обхвата.
След одобряване на анализа и плана от
страна на ИА БСА ООС трябва да представи доклад за коригиращи действия в срок до
1 месец от докладване на несъответствията.
е) Допълнителни изисквания към органи
по сертификация на системи за управление,
продукти, персонал и верификационни органи.
Без значение от вида на оценката при констатирано едно или повече значителни несъответствия при офис оценка на органи по сертификация на системи за управление, продукти,
персонал и верификационни органи, които
биха имали влияние върху сертификационния/
верификационния процес, не се преминава
към провеждане на наблюдение на дейността
преди одобрение на план за предприемане на
ефикасни коригиращи действия. Планът следва да бъде представен в ИА БСА до 10 дни от
докладване на несъответствията и да отчита
необходимостта от предприемане на ефикасни коригиращи действия преди провеждане на
наблюденията. Планът трябва да обхваща анализ на първопричините за възникване на несъответствията и всички последващи действия
във връзка с отстраняването им със срокове и
отговорни лица за изпълнението им. ИА БСА
извършва оценка на направения от ООС анализ и плана за действия до 5 дни от получаването му.
4.3.6. Последваща оценка.
Ефективността на коригиращите действия,
предприети от ООС във връзка с констатираните по време на оценката несъответствия, се
оценява на последваща оценка.
На последващата оценка ООС трябва да
демонстрира, че предприетите коригиращи
действия са базирани на подходящ анализ, показал първопричината за възникване на несъответствие, и анализ на разпространението
на несъответствието. ООС трябва да може да
покаже, че е направена проверка от негова
страна на предприетите коригиращи действия
и тя е показала ефикасно закриване на несъответствията.
4.3.6.1. Вид и обхват на последваща оценка:
ИА БСА е длъжна в рамките на 1 месец
след доклада на ООС по т. 4.3.5.2 да извърши
последваща оценка и да докладва за резултатите от нея.
Видът и обхватът на последващата оценка
се определят от вида и обхвата на оценката,
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при която е/са констатирано/и несъответствието/та, т.е.:
§ констатирано несъответствие по време на
наблюдение – последващата оценка следва да бъде извършена по време на наблюдение;
§ констатирано несъответствие по документи – не изисква последващата оценка на
място;
§ констатирано несъответствие по време
на оценка в офис – последващата оценка
следва да бъде оценка на офис.
Видът и обхватът на последващата оценка
зависят още от естеството и броя на констатираните по време на оценката несъответствия.
По принцип последващата оценка на ефикасността на предприетите коригиращи действия
се извършва от водещия оценител/техническия оценител/експерт, констатирал несъответствието. При необходимост, в рамките на
определения срок, може да се изиска допълнителна информация от ООС за извършване на
тази последваща оценка.
По време на закриваща среща могат да
се предлагат дати и обхват на последващата
оценка, но те трябва да бъдат потвърдени от
ИА БСА.
ООС има право само на една последваща
оценка след всяка проведена оценка.
Незакриването на несъответствие при последваща оценка може да доведе до констатиране на ново несъответствие, свързано с възможностите на ООС да извършва адекватен
анализ на първопричината за наличие на несъответствие и провеждане на ефикасни коригиращи действия.
4.3.6.2. Докладване за резултатите от последваща оценка.
Докладването за резултатите от последващата оценка са извършва в рамките на срока
за провеждане на последваща оценка и се документира в анекс към доклада от оценката
на място.
Ако не всички несъответствия са ефикасно
закрити или не са закрити в рамките на определения срок, в анекса към доклада от оценката ще бъде предложен отказ от акредитация/
преакредитация, отказ от разширяване на акредитацията, спиране на акредитацията за целия или спиране на акредитацията за част от
предоставения обхват (временно ограничаване
на обхвата).
В срок от десет дни от приключването на
последващата оценка до заявителя се изпраща
анексът за информация.
4.3.7. Решение за акредитация.
Вземане на решение по процедурата за акредитация се основава на три елемента, както
следва:
a) п репоръки на екипа оценители в доклад
от оценка, основани на констатациите по
време на оценяването;
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b) с тановище с предложение за решение на
Комисия по акредитация (КА) след запознаване с доклад на водещ оценител/
екип и ако е необходимо, с документите/
записите на ООС; КА заседава в период
до 6 месеца от провеждане на оценка на
място; ако посоченият период е изтекъл,
се извършва извънредна оценка в срок до
1 месец за сметка на страната, по чиято
вина не е спазен горепосоченият срок;
c) решение на изпълнителния директор
на ИА БСА за предоставяне, отказване, ограничаване на обхвата, временно
спиране, временно ограничаване или за
отнемане на акредитацията след становище с предложение за решение на КА;
решението на изпълнителния директор
може да бъде съобразено със становището на Комисията по акредитация или да
се различава от него и се взема в срок
до 1 месец от становището на КА; при
писмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на обхвата, временно спиране, временно ограничаване
или за отнемане/отказ на акредитацията
решението се взема от изпълнителния
директор без становище от комисия по
акредитация.
Когато решението на изпълнителния директор е различно от становището на КА, то се
докладва от него пред Съвета по акредитация
в срок до 1 месец от вземането му. Съветът по
акредитация разглежда становището на КА
и досието на ООС и излиза със становище.
Становището на СА по конкретния случай се
предоставя на двете страни – на ръководството на ООС и на изпълнителния директор на
ИА БСА.
При положително становище на СА изпълнителният директор издава заповед и сертификат за акредитация в 7-дневен срок.
При отрицателно решение лицето може да
кандидатства отново за акредитация не порано от 6 месеца от датата на получаване на
заповедта.
При установяване, че лицето не отговаря
на изискванията за акредитация, на основание
на решение на изпълнителния директор или становище на СА ИА БСА отказва акредитация с
мотивирана писмена заповед, която се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от издаването є.
4.3.8. Документи за акредитация.
Сертификатът за акредитация удостоверява
компетентността на акредитираните лица да
извършват дейности по оценяване на съответствието на посочения в него адрес по местонахождение.
При установяване, че лицето отговаря на
изискванията и на процедурите за акредитация на агенцията, изпълнителният директор
на агенцията издава заповед и сертификат за
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акредитация в срок един месец от представянето на писменото становище по 4.3.7 b) от
процедурата.
Сертификат за акредитация, съдържащ:
a) наименование и марка (лого) на агенцията;
b) номер и дата на издаване на сертификата;
c) наименование, седалище и адрес на управление и единен идентификационен
код – за юридическо лице или едноличен
търговец, или еквивалентни данни за
чуждестранно юридическо лице;
d) и дентификационни данни на акредитирания обект;
e) основание за издаването му – нормативен акт, стандарт, ръководство;
f) вида на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване
и срок на валидност; обхватът може да
бъде представен в приложение към сертификата;
g) подпис на изпълнителния директор на
агенцията или на заместник изпълнителния директор в случаите по чл. 10, ал. 5
ЗНАООС;
h) номер и дата на приложението, ако има
такова;
i) дата на първоначалната акредитация в
случаите, когато има получена.
Приложение към сертификат за акредитация:
Приложението към сертификата за акредитация съдържа подробно описание на обхвата
на акредитация в зависимост от различните
видове акредитации.
Сертификатът за акредитация се издава в един оригинален екземпляр на български език. Приложението, което е неразделна
част от него, се издава в два оригинала – един
за акредитираното лице и един за архива на
агенцията.
Проектът на обхвата на акредитация се
предоставя за съгласуване от ООС за приемливост от техническо и терминологично естество освен в случаите, когато се отнася за
промяна, поискана от ООС с декларация, и
когато промяната не е била обект на оценка
на място и не е била съобщена на ООС чрез
доклад от оценката. Проектът на обхвата на
акредитация трябва да бъде върнат в ИА БСА
в срок до 5 дни с положен подпис от представляващия ООС на всяка страница.
По желание на ООС, който не оперира на
територията на Република България, сертификатът и приложението се издават само на английски език.
При желание на ООС ИА БСА издава сертификат и на английски език след заплатена сума съгласно Ценоразпис на услугите по
акредитация на ИА БСА (BAS QR 8). За да
бъде издадено и приложението към сертифи-
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ката на английски език, акредитираният ООС
представя превод на приложението, извършен
от сертифициран регистриран преводач, и документ за платена сума съгласно Ценоразпис
на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS
QR 8).
Сертификатът с приложението – заповедта
за акредитация, се получават от представител
на юридическото лице, ръководителя на акредитирания ООС или надлежно упълномощено
от него лице, срещу документ за внесена сума
съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Сертификатът за акредитация е поименен и
не подлежи на преотстъпване или прехвърляне от страна на акредитираното лице.
Издадените сертификати за акредитация
се завеждат в публичен регистър на лицата с
предоставена акредитация. За проверяващи по
околна среда ИА БСА информира компетентните органи.
Сертификатът и приложението към него са
собственост на ИА БСА. При получаване на
нови документи за акредитация, за преакредитация или при преиздаване ООС е длъжен
да върне оригиналите на предоставените му,
станали невалидни, документи в срок, както
следва:
· 14-дневен срок от получаването на заповед за ограничаване, временно ограничаване обхвата на акредитацията, спиране
или отнемане на акредитацията;
· във всички останали случаи, включително при преакредитация и разширяване на
акредитацията, при получаване на новите
документи за акредитация.
ООС е длъжен да получи сертификата за
акредитация и приложението към него в срок
до 7 дни от датата на уведомяването. При неполучаване на документите за акредитация
в указания срок ИА БСА ще спре акредитацията.
5. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА.
Акредитацията е с валидност 4 години от
датата на издаване на сертификата за акредитация. Поддържането на акредитацията се
извършва за целия период на валидност на
сертификата за акредитация. Поддържането
на акредитацията включва надзор и други
действия, извършвани от агенцията, с цел да
се осигури непрекъснато съответствие на дейността на акредитираните лица с изискванията и процедурите за акредитация на агенцията и запазване на доверието в качеството на
предлаганите от акредитираните лица услуги.
След предоставяне на акредитация акредитираните ООС се оценяват периодично.
До изтичане на валидността на акредитацията ИА БСА извършва периодични надзорни
оценки.
По време на периода на валидност на акредитация акредитираният ООС може да проме-
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ни (ограничи или разшири) обхвата на акредитация, като срокът на валидност на предоставената акредитация не се променя.
Решенията за спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част
от предоставения обхват (временно ограничаване на обхвата), за ограничаване и отнемане
на акредитацията се вземат при изпълнение
на правилата на т. 4.3.7 от настоящата процедура.
5.1. Планов надзор.
Надзорът се осъществява чрез оценка на
място за установяване съответствието на акредитираните лица с изискванията за акредитация и с процедурите за акредитация на
агенцията, като се взема предвид и участие
на акредитираните лаборатории в междулабораторни сравнения, изпитвания за пригодност
или други дейности, удостоверяващи компетентността на акредитираните лица.
Планов надзор се провежда въз основа на
утвърдени програми за периодична оценка на
компетентността на акредитираните лица.
След предоставяне на първоначална акредитация/преакредитация първият планов надзор чрез оценка на място се извършва в срок
от 9 до 12 месеца от датата на издаване на
сертификата за първоначална акредитация/
преакредитация. Всеки следващ планов надзор/преоценка се извършва в срок от 18 до
24 месеца от предходната оценка на място,
като при подадено заявление за преакредитация последният планов надзор се комбинира с
оценка за преакредитация (преоценка).
Поддържането
на
акредитацията
на
Верификационните органи се извършва за
целия период на предоставената акредитация
чрез годишни надзорни с цел да се провери
поддържането и прилагането на вътрешните
процедури с обръщане на внимание на разпределяне на отговорностите на подходящо
квалифицирани екипи за верификация. Първи
планов надзор на ВО се провежда не по-късно
от 12 месеца след датата, на която е издаден
неговият сертификат за акредитация.
Поддържането на акредитацията на органи по сертификация на биологично производство съгласно Регламент (EC) № 834/2007 се
извършва за целия период на предоставената
акредитация чрез годишни надзорни оценки в
съответствие с ЕА-3/12 М: 2013 Политиката на
ЕА за акредитация на органи по сертификация на биологично производство.
Планирането се извършва въз основа на
посочените по-горе правила и в зависимост от
степента на стабилност, която са достигнали
услугите на акредитираните ООС.
При наличие на обективни обстоятелства
ООС може писмено да изиска от ИА БСА отлагане/промяна на периода на надзор само в
случай че не се нарушава регламентирания
период за провеждане на надзор.
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Всеки отказ на ООС за провеждане на надзор в нарушаване на регламентираните периоди за неговото провеждане се счита за неизпълнение на изискванията за акредитация и
води до спиране на акредитацията.
Надзорните оценки на място се извършват
по правилата, описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.6 от
настоящата процедура.
5.2. Извънредна оценка.
ИА БСА може да реши да извърши извънредна оценка по документи или на място при:
· получена информация за настъпили промени в условията, при които е предоставена акредитацията, съгласно т. 8.2;
· постъпили писмени жалби (сигнали) за
нарушения от страна на акредитирани
лица, публикувани или огласени критични материали в средствата за масово осведомяване;
· ж алба (сигнал) за некоректно позоваване
на акредитацията;
· заблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали;
· разпореждане вследствие на извършен
контрол по документи съгласно Процедура за контрол на процесите по оценяване
и вземане на решение (BAS QR 26);
· п ропуснат срок по т. 4.3.7b) от настоящата
процедура.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА при постъпила информация от Орган по сертификация на продукти за
неговите намерения да използва неакредитиран ООС като подизпълнител.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА за възстановяване на
акредитацията по смисъла на т. 5.4.3 и при
пропуснат срок по т. 4.3.7 b) от настоящата
процедура.
Обхватът и видът на извънредната оценка
се определят от спецификата на всеки конкретен случай, за който е сезирана или се самосезира ИА БСА. Ако в период до три месеца от
датата на получаване/огласяване на сигнал/
информация е планирано провеждане на планов надзор, извънредна оценка на място може
да бъде проведена в допълнение на планирания надзор, като сумите за заплащане на извънредна оценка са дължими.
При извънредна оценка на място по жалба
(сигнал) ИА БСА не съгласува с ООС определените дата/и екип, пълномощията на екипа и
план на оценката.
При получаване на информация от ООС за
настъпили промени ИА БСА информира подателя в седемдневен срок за действията, които
ще бъдат предприети във връзка със съобщените промени. При необходимост от извършване
на извънредна оценка по документи срокът за
приключване на оценяването е до 2 месеца от
датата на информиране, а срокът за извършване на извънредна оценка на място е в зависи-
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мост от естеството и етапа на процедурата, но
не по-късно от 3 месеца от датата на информиране, с изключение на случаите съгласно
процедура за уреждане на жалби BAS QR 25.
5.3. Преиздаване на сертификат за акредитация и приложението към него.
5.3.1. ИА БСА преиздава сертификат за акредитация при промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8.
Приложението към сертификата за акредитация е неразделна част от него и при необходимост се преиздава с преиздаване на сертификата.
Условия, при които се извършва преиздаване на сертификат за акредитация на ООС:
a) органът за оценка на съответствието
(ООС) отговаря на изискванията за акредитация;
b) политиката и системата за управление
остават непроменени;
c) у правлението на юридическото лице и
ООС, както и основният персонал на
ООС остават непроменени;
d) организационната структура на ООС остава непроменена;
e) методите и процедурите за оценка на съответствието остават същите;
f) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
ООС трябва да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени горните условия.
5.3.2. Условия, при които се извършва прехвърляне на предоставена акредитация на ООС
съгласно чл. 22 ЗНАООС:
a) наличие на документирани доказателства за преминаване на ООС от едното
към другото юридическо лице;
b) наличие на доказателства за изгубване
на права като акредитиран ООС на единия правен субект и прехвърлянето на
правата към новия правен субект;
c) декларация за доброволен отказ от акредитация от името на старото юридическо лице;
d) п ублично изявление, че предоставената
акредитация към старото юридическо
лице е невалидна;
e) п реминалият към новото юридическо
лице ООС продължава да отговаря на
изискванията за акредитация;
f) политиката и системата за управление на
ООС остават непроменени;
g) р ъководството на ООС, както и основният персонал на ООС остават непроменени;
h) организационната структура на ООС в
рамките на юридическо лице остава непроменена;
i) методите и процедурите за оценка на съответствието остават същите;
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j) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
ООС трябва да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени горните условия.
Преди да вземе решение относно преиздаване на сертификат за акредитацията или
прехвърляне на предоставената акредитация,
ИА БСА извършва оценка най-малко чрез
преглед на представените от ООС документи.
При необходимост например, ако някое от условията не е изпълнено или са налице неясноти в представените документирани доказателства, ИА БСА извършва оценка на място
за установяване на съответствието на ОСС с
изискванията за акредитация.
Решението за преиздаване/прехвърляне на
акредитацията се взема от изпълнителния директор въз основа на доклад от водещ оценител/екип по оценяване, провел последната
оценка на място, в срок до 2 месеца от подаване на искане/заявление за прехвърляне на предоставена акредитация на ООС съгласно чл. 22
ЗНАООС.
При положително решение ООС получава
нови документи за акредитация, в които е отразена настъпилата промяна, като регистрационният номер на сертификата за акредитация
не се променя.
Планираните за съответния ООС дейности
по надзор и преоценка не се променят.
5.4. Отказ за предоставяне на акредитация, спиране, ограничаване, отнемане на акредитацията.
При констатиране на несъответствие на
акредитираните лица или на кандидатите за
акредитация с изискванията за акредитация
ИА БСА ограничава акредитирания или заявения за акредитация обхват, временно ограничава обхвата на акредитацията, спира, отказва или отнема акредитацията.
Чрез кратко съобщение с информация за
мотивите в рубрика „Новини“ на интернет
страницата на агенцията се обявява всяко
ограничаване/спиране/отнемане или подвеждащо позоваване/ползване на акредитацията.
ООС трябва през периода на акредитация
непрекъснато да е в съответствие с изискванията за акредитация. ООС трябва да може
да демонстрира тази непрекъснатост на съответствието си с изискванията за акредитация
от дата на предоставяне на акредитацията/
преакредитация за целия обхват и във всички
области на предоставената акредитация.
Ако ООС е на мнение, че няма да може да
поддържа акредитацията си за конкретна част
от обхвата/област, трябва незабавно да уведоми ИА БСА. Не е допустимо това уведомяване да става по време на оценка на място.
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5.4.1. Спиране на акредитацията за целия
или за част от предоставения обхват (временно ограничаване на обхвата на акредитация).
Спирането или временното ограничаване
на обхвата на акредитацията са за срок до
6 месеца.
ИА БСА извършва спиране на акредитацията, когато обективни доказателства, установени по време на оценки на място или по друг
начин, показват, че акредитираното лице не
съответства на изискванията за акредитация
и процедурите на агенцията. Спиране на акредитацията е процес, при който акредитацията
е временно невалидна.
ИА БСА извършва временно ограничаване
обхвата на акредитацията, когато акредитираното лице е временно в невъзможност да
извършва част от дейностите, за които е акредитирано, и те не влияят на възможността му
да извършва дейността си по останалата част
от обхвата.
Спирането или временното ограничаване е
процес, при който акредитацията е временно
невалидна за целия или за част от обхвата на
акредитация.
В периода на спряна акредитация ООС не
трябва да използва акредитационния символ
на ИА БСА или по друг начин да се позовава
на акредитацията.
Органите по сертификация не трябва да изпълняват процедури по заявки за сертификация или да предоставят сертификати в обхвата
на спряната/временно ограничена акредитация. По предоставените сертификации трябва да се изпълняват съответните дейности по
надзор.
Лицето, чиято акредитация е с ограничен
или временно ограничен обхват, получава
сертификат за акредитация и приложението
към него с ограничен или временно ограничен обхват.
При спиране на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и на приложението към него в 14-дневен срок
от получаване на заповедта и да спре позоваването си на акредитация независимо дали е
оспорило, или не заповедта.
5.4.2. Обстоятелства за спиране/временно
ограничаване на акредитацията.
ИА БСА спира/временно ограничава акредитацията:
a) в срок до един месец от установяване на
едно от следните обстоятелства:
· констатиране на значително несъответствие, свързано със спазване на правилата за използване на акредитационния
символ на ИА БСА (BAS QR 5);
· констатиране на несъответствия, които
водят до заключение, че дейността на
органа за оценяване на съответствието
не осигурява необходимото качество
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на предоставяните услуги, включително достоверността на издаваните от
него документи;
·о
 трицателна оценка на анализ и план
за изпълнение на коригиращи действия;
·н
 еполучаване на сертификат за акредитация и приложение към него в срок
15 дни от уведомяването на ООС чрез
факс и/или електронна поща;
b) п ри несъответствие с изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и непредприемане на ефикасни коригиращи
действия в определения срок (т. 4.3.5.2);
c) п ри неспазване от страна на ООС на неговите задължения, посочени в т. 8.1 и
т. 8.2;
d) п ри други обстоятелства по преценка
на изпълнителния директор на ИА БСА
(например при промени, които имат
временно отрицателен ефект върху акредитацията, като промени в правен
статут, ръководен персонал, технически
средства, политика, управление, структура и др.);
e) п ри писмено заявление от акредитираното лице за спиране на акредитацията/временно ограничаване на акредитацията;
f) когато се потвърди основателността на
жалба, подадена срещу ООС;
g) п ри установяване, че ООС извършва сертификация по стандарти, които се използват за акредитация на ООС, например ISO 17025, ISO 15189 и др.;
h) п ри незаплащане на услугите по акредитация в срок съгласно условията, определени в BAS QR 8.
5.4.3. Възстановяване на акредитацията.
След официално изявено желание от ООС
за възстановяване на акредитацията в срок до
4 месеца от датата на заповедта за спиране или
временно ограничаване на обхвата на акредитация ИА БСА извършва извънредна оценка
на място. Ако по време на тази оценка ООС
не успее да демонстрира съответствие с изискванията за акредитация или ако липсва изявено желание от страна на ООС за възстановяване на акредитацията, ИА БСА преминава
към отнемане или ограничаване обхвата на
акредитацията (вж. т. 5.4.5).
В случаите на временно ограничаване на
обхвата на акредитация или спиране на акредитацията на основание чл. 36 ЗНАООС по
време на извънредна оценка за възстановяване
на акредитацията се допуска констатиране на
несъответствия, които следва да бъдат ефикасно закрити в срок съгласно т. 4.3.5.2 от настоящата процедура.
Решението за възстановяване на акредитацията се взема от изпълнителния директор
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въз основа на предложение в доклад от оценка
на екипа.
5.4.4. Ограничаване на акредитацията.
ИА БСА извършва ограничаване на обхвата на акредитация, когато обективни доказателства, установени по време на оценки на
място или по друг начин, показват, че акредитираното лице не съответства на изискванията за акредитация за определена част от
акредитирания обхват, но това не влияе на
възможността му да извършва дейността си
по останалата част от обхвата или в срока на
временното ограничаване на обхвата на акредитацията и акредитираното лице не успее
да докаже възможността си да извършва дейностите, за които временно му е ограничена
акредитацията.
5.4.4.1. ИА БСА ограничава акредитацията
при:
a) неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и неизвършване на ефикасни коригиращи действия
в определения срок (т. 4.3.5.2), отнасящи
се за част от обхвата на акредитация;
неспазването на изискванията не трябва да влияе върху останалата част от
обхвата на предоставената акредитация
(дейности на ООС и области (офиси/помещения);
b) п исмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на акредитацията,
придружено от оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението
към него.
5.4.4.2. Възстановяване на акредитацията.
ООС може да възстанови обхвата/областта
на предоставената му акредитация чрез процедура по възстановяване на обхвата на акредитация (по реда и в сроковете, посочени в т. 5.4.3),
но не по-късно от 6 месеца от датата на влизане в сила на заповедта за временно спиране/
ограничаване на обхвата на акредитация.
5.4.5. Отказ за предоставяне на акредитация, разширяване обхвата на акредитацията
или преакредитацията и отнемане на акредитацията.
Отказ за предоставяне на акредитация, разширяване обхвата на акредитацията или преакредитацията и отнемане на акредитацията
е процес, при който заявеният/предоставеният обхват на акредитация е отказан/напълно
прекратен (отнет).
ИА БСА отказва/отнема акредитация, когато акредитираното лице или кандидатът за
акредитация:
a) е в невъзможност да извършва дейностите, за които е акредитирано или кандидатства;
b) не изпълнява или не поддържа едно
или повече от изискванията за акредитация (т. 3), което води до заключение,
че дейността на органа за оценяване на
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съответствието, компетентността му и
системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество
на предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него
документи;
c) в период на акредитация се позовава в
дейността си на акредитация за неакредитиран обхват;
d) п ри неспазване от страна на ООС на неговите задължения, посочени в т. 8.1 и
т. 8.2 (само при първоначална акредитация);
e) у мишлено предоставя невярна информация, преднамерено и съзнателно нарушава правилата за акредитация, издаде неистински или преправен документ, или
документ с невярно съдържание;
f) компрометира агенцията със свои действия или бездействия, включително ако
агенцията прецени, че нарушения от
страна на ООС на нормативни изисквания биха компрометирали ИА БСА;
g) ООС не е успял в определения период
да демонстрира съответствие с изискванията за акредитация или не уведоми за
желанието си за възстановяване на акредитацията в посочения в т. 5.4.3 срок;
h) ООС не е получил сертификата за акредитация в срок до един месец след спиране поради неполучаване;
i) не заплаща услугите по акредитация съгласно утвърдения ценоразпис;
j) п исмено заявление от ООС за отнемане
на акредитацията или отказ от акредитация; изпълнителният директор е длъжен
да се съобрази с желанието на ООС независимо дали има обективни причини
за това.
При отнемане на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и приложението към него в 14-дневен срок от
получаване на заповедта и да спре позоваването си на акредитация независимо дали е оспорило, или не заповедта.
За органите по сертификация отнемането на акредитацията означава, че те трябва
да оттеглят/прекратят всички сертификати,
предоставени под акредитация, в рамките на
два месеца от датата на отнемане. Органите
по сертификация трябва да представят в агенцията списък на предоставените от тях сертификации с доказателства за тяхното оттегляне/прекратяване.
Лице, чиято акредитация е отнета, може
да кандидатства отново за акредитация не порано от 6 месеца от датата на влизане в сила
на заповедта за отнемане на акредитация и
представяне на доказателства, че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация.
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5.4.6. ИА БСА информира IAF за всяко
свое решение със съответните мотиви за:
· спиране или отнемане на акредитацията
във връзка с т. 5.4.2 g) и т. 5.4.5. d) от настоящата процедура;
· решение по възражение, свързано с
т. 5.4.2 g) и т. 5.4.5. d) от настоящата процедура.
6. ПРЕАКРЕДИТАЦИЯ.
Преакредитация е последващо потвърждаване на компетентността на акредитирано
лице по същия нормативен акт, стандарт или
ръководство, определени в издадения сертификат за акредитация.
Не по-късно от 8 месеца преди изтичане валидността на акредитация ООС трябва да подаде заявление за преакредитация в ИА БСА,
както е посочено в т. 4.1.
Ако кандидатът за преакредитация желае
да бъде извършена преакредитация с разширяване на обхвата (т. 7 а) от настоящата процедура), заявлението следва да бъде подадено
в срок до 9 месеца преди изтичане на валидността на сертификата.
При заявено желание за преакредитация и
разширяване на обхвата в ИА БСА се представят всички приложения с маркиране (почерняване) на новата информация в тях.
Ако ООС пропусне да подаде заявлението за преакредитация в определения срок, се
следва процедурата при първоначална акредитация, за което кандидатът трябва изрично да заяви желание с подаване на заявление
за първоначална акредитация по т. 4.1. В този
случай ООС губи регистрационния номер на
предоставения му сертификат за акредитация.
Преакредитацията е подобна на оценката
на място за първоначална акредитация. Процесът на оценяване следва правилата, описани
от т. 4.3.3 до т. 4.3.7 на настоящата процедура, като при оценката се взема под внимание
представянето на ООС през периода на валидност на сертификата за акредитация.
При откриване на процедура за преакредитация агенцията извършва преакредитацията
по реда т. 4.1 в срок до изтичане валидността
на сертификата на вече предоставената акредитация.
В случай че агенцията не извърши преакредитация в срок до изтичане на валидността на
предоставената акредитация поради зависещи
от нея обстоятелства, по искане на заявителя
изпълнителният директор на агенцията със
заповед удължава до 6 месеца срока на валидност на сертификата за акредитация.
Удължаването на срока на валидност на
акредитацията е по предложение на водещия
оценител, провел последната оценка на място, след анализ на изпълнението на следните
изисквания от страна на ООС:
1. спазен срок за подаване на заявлението
за преакредитация;
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2. с пазен срок за изплащане на всички финансови задължения;
3. л ипса на значителни несъответствия или
при наличие на такива, приет подробен
план за тяхното изпълнение.
7. РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА.
Разширяване на обхвата на акредитация е
допълнение към предоставен обхват или към
области на акредитация съгласно критериите
за акредитация, по който ООС е акредитиран.
Акредитираните лица могат да подават заявления за разширяване на обхвата на акредитацията си съгласно изискванията на нормативния акт, стандарта или ръководството, по
което са акредитирани, по реда и в сроковете
по т. 4.1 през целия период на своята акредитация, с изключение на случаите по т. 4.1.4.
Акредитираното лице трябва да подаде заявление за акредитация с отбелязване „разширяване на обхвата“ с всички документи, изброени в съответния списък по т. 4.1.1 с маркиране (почерняване) на новата информация.
Процесът по разширяване на предоставената акредитация започва след откриване на
процедура за разширяване на обхвата съгласно
т. 4.1.3.2.
Разширяване на обхвата на акредитация се
извършва чрез:
1. разширяване на обхвата на акредитираната област на дейност;
2. разширяване на обхвата на акредитацията
в нова област на дейност, което включва ново
местонахождение на извършваната дейност.
В зависимост от големината и естеството
на исканото разширяване ИА БСА решава
как да процедира по отношение на оценката
на място за всеки конкретен случай, но основните правила са следните:
a) при заявено разширяване на обхвата на
акредитация в предоставения обхват оценката
за разширяване може да се извърши по време на оценки при планов надзор и преакредитация, като при планов надзор е необходимо
процедурата за разширяване на обхвата на акредитация да бъде открита най-малко два месеца преди планирания надзор; в тези случаи
възможността за разширяване на обхвата на
акредитация е до 35 % от предоставения обхват;
b) при заявено разширяване на обхвата на
акредитация над определените в т. 7 а) възможности и/или в нова област на акредитация (включително офиси/помещения, в които
ООС извършва дейности по оценяване на съответствието) се извършва оценка на място за
разширяване на обхвата (област).
8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
8.1. Задължения на заявителя или на акредитирания ООС.
Заявителят или акредитираният ООС е
длъжен да:
a) е винаги в съответствие с изискванията за акредитация за целия обхват на
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предоставената акредитация и за всички
области (офиси/помещения) под акредитация;
b) следи за настъпили изменения и/или
допълнения в изискванията за акредитация и привежда дейността си в съответствие с тях в определения срок/преходен
период;
c) п редоставя всяка поискана от ИА БСА
информация в определения срок;
d) осигурява всички необходими условия
за работа на екипите по оценяване и по
надзор, включително предоставяне на
възможност за преглед на документацията, достъп до персонала и до всички места, записи, доклади от вътрешни
одити и др.;
e) и нформира ИА БСА относно изисквания за сигурност, безопасност, хигиена,
здраве и осигурява своевременно необходимите лични предпазни средства за
извършване на оценките на място;
f) п рави възможно извършването на наблюдение (witness) на неговата дейност от
страна на екипа оценители на ИА БСА;
g) п риема по време на оценка или наблюдение присъствието на наблюдатели за
целите на обучение, мониторинг, при
партньорски оценки и т.н.;
h) разкрива съдържанието на създадени
от ИА БСА доклади, писма, сертификат или обхват на акредитация на трети
страни, като представя цялото съдържание на документа, а не част от него;
i) не компрометира с действия или изказвания акредитацията на органи за оценяване на съответствието и ИА БСА;
j) не издава неправомерно протоколи, сертификати/доклади, свидетелства, които
имат статут на официални документи по
силата на закона;
k) не огласява и не предоставя невярна информация по отношение на статута си на
акредитиран ООС в средства за комуникации, документи, проспекти, реклами и
др.;
l) не използва акредитационния символ на
ИА БСА в нарушение на правилата за
ползването му;
m) п реустанови използването на акредитацията в дейността си, включително в
дейност с цел реклама, при изтичане на
срока на валидност на Сертификата за
акредитация, при спиране или при отнемане на акредитацията;
n) върне оригиналите на Сертификата и
Заповедта за акредитация до 14 дни от
получаване на уведомлението/дата на
изтичане на валидността на акредитацията при отнемане, ограничаване, включително временно ограничаване на обхвата на акредитацията или след изтичане срока на акредитация;
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o) з аплаща стойността на услугите, предоставяни от ИА БСА, в сроковете и по
реда, определени в Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS
QR 8);
p) заплаща на всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен
случай пътни, дневни и квартирни пари
съгласно Наредба за командировките в
страната; на включени в екипа водещ
оценител/технически оценител или експерт от друг национален орган по акредитация да заплаща пътни, дневни и
квартирни съгласно предварителна договорка;
q) у частва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване
на изискванията от BAS QR 18;
r) не поставя водещите оценител/технически оценители/експерти, действащи от
името на ИА БСА, в ситуации, които
могат да компрометират тяхната безпристрастност и обективност или да застрашат тяхното здраве и безопасност.
8.2. Задължения на акредитирани ООС
при промени на условията, при които е предоставена акредитацията.
Акредитираният ООС трябва да информира ИА БСА за всяка значителна промяна на
условията, при които е предоставена акредитацията, в срок до 15 дни от настъпването є.
ООС следва да оцени значимостта на всяка
промяна от гледна точка на влиянието є върху
акредитираните дейности, като вземе предвид,
че в зависимост от естеството на промяната
ИА БСА може да извърши извънредна оценка
по документи или на място.
Без да се ограничава до изброеното, значителни промени са:
a) промяна в собственик;
b) промяна в юридическия статут;
c) промяна в ръководството на ООС;
d) п ромяна в основен персонал, като ръководители на структурни звена в ООС,
персонал, оправомощен да взема решения, персонал със специфични и уникални за ООС функции;
e) п ромяна в офис/помещение и специфични и уникални за ООС технически средства.
ИА БСА констатира значително несъответствие при наличие на промяна от по-горе изброените, за които не е уведомена в срок.
В случай на установяване на значителни
промени, за които ИА БСА не е уведомена, се
извършва извънредна оценка на място, която
може да бъде и в рамките на провеждаща се
оценка на място на ООС. Дължимите суми за
извънредна оценка се заплащат от ООС съгласно Ценоразпис на услугите, извършвани
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“.
8.3. Задължения на ИА БСА.
ИА БСА е длъжна:
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a) да извърши оценяване съгласно приложимите изисквания за акредитация, като
го планира и подготви по такъв начин,
че оценяването да бъде осъществено навреме и да е надеждно;
b) да не предоставя поверителна информация за определен ООС извън органа
по акредитация без писменото съгласие
на ООС, освен когато законът изисква
или позволява предоставяне на такава
информация без неговото съгласие; във
връзка с партньорството на ИА БСА в
рамките на ЕА ИА БСА може да предоставя документи на ООС на други национални органи по акредитация;
c) да уведомява заявителя или акредитирания ООС за хода на всеки етап от процедурата съгласно определените правила и
при поискване от ООС;
d) да съгласува с ООС състава на екипа от
оценители в срок и по начин, определени в процедурата;
e) да публикува и да поддържа актуални
данни за акредитираните ООС на своята
интернет страница;
f) екипът от оценители трябва да се ограничава само до определените му правомощия във връзка с конкретната оценка;
g) ч леновете на екипа не трябва да приемат подаръци, вещи, предмети и др. от
ООС, за да не се компрометира тяхната
безпристрастна, независима и обективна
оценка;
h) а ко по време на оценка или наблюдение
член от екипа на ИА БСА узнае за престъпление от ООС или от негово име, директно свързано с обхвата на оценката,
е длъжен да докладва в ИА БСА, за да
се вземе решение за бъдещите действия;
i) всеки водещ оценител/технически оценител или експерт, имащ достъп до документи на ООС, е длъжен да подпише
декларация за конфиденциалност; ООС
може да получи копие от декларацията
при поискване;
j) да информира ООС за настъпилите изменения и/или допълнения в изискванията
за акредитация чрез информационната
система по т. 3.6;
k) да включи акредитираните проверяващи
по околна среда в публичния регистър на
проверяващите по околна среда съгласно
чл. 135, ал. 2 от Закона за опазване на
околната среда и да уведоми компетентния орган за настъпилите изменения.
9. СПОРОВЕ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ,
ОБЖАЛВАНЕ.
9.1. Спорове.
ИА БСА разглежда като спорове възникнали различия в мненията на акредитираните ООС или кандидатите за акредитация, от
една страна, и от друга – ИА БСА, по отношение на:
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a) и
 нтерпретация на изискванията на стандарт/Ръководство на ЕА, ISO/IEC и Регламенти (ЕО);
b) и нтерпретация на документи от системата за управление на ИА БСА.
ООС трябва да уведоми писмено изпълнителния директор на ИА БСА за съществуване
на спор по определен въпрос не по-късно от
10 дни от момента на възникване на спора.
Изпълнителният директор на ИА БСА след
консултация с въвлечените в спора страни се
стреми да постигне съгласие между тях. Ако
е необходимо, спорните въпроси се разглеждат и обсъждат на съответния ТКА, преди да
се вземе решение по тях. ИА БСА информира ООС писмено за резултата в рамките на
20 дни от регистриране на спора.
Спор, който води до неблагоприятно решение за съответния ООС, може да прерасне в
жалба/възражение.
9.2. Жалби.
ИА БСА разглежда като жалба всяко изразяване на неудовлетвореност, различно от
възражение от страна на лице или организация, свързано с действията на ИА БСА или на
акредитиран от нея ООС, на което се очаква
отговор. Жалбите се разглеждат по реда на
Процедура BAS QR 25.
ИА БСА разглежда като сигнал всяка
жалба, свързана с дейността на акредитирани или кандидатстващи за акредитация ООС
по отношение на спазване на изискванията за
акредитация или публикувани или огласени
критични материали в средствата за масово
осведомяване, заблуждаващо използване на
акредитацията в рекламни материали и др.,
некоректно позоваване на акредитацията и др.
ИА БСА разглежда само подадени в писмена форма жалби с необходимата обосновка, от точно идентифицирани подател и обект
на жалбата. Подателят на жалбата се информира писмено за резултата от разглеждането є в срок до 1 месец след получаването на
жалбата.
9.3. Възражения.
9.3.1. ИА БСА разглежда като възражение
всяко искане, изразено от ООС, за преразглеждане на всяко неблагоприятно решение,
взето от ИА БСА, свързано с желания статут
на акредитация. Неблагоприятните решения
включват:
– о тказ от откриване на процедура за акредитация;
– непредоставяне на част от заявения обхват за акредитация/преакредитация или
разширяване;
– о тказ от акредитация, преакредитация,
разширяване на обхвата на акредитация;
– о тнемане на акредитация;
– спиране на акредитацията;
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–о
 граничаване на обхвата на акредитация
или временно ограничаване на обхвата
на акредитация;
– всяко друго действие, което възпрепятства получаването на акредитация, включително мълчалив отказ.
9.3.2. Възраженията се отправят в писмена
форма с необходимата обосновка до Комисията по възражения (КВ) чрез изпълнителния
директор на ИА БСА в 7-дневен срок от датата на съобщаване на съответния акт и се
регистрират в деловодството на агенцията с
входящ номер и дата.
9.3.3. В 7-дневен срок от получаване на възражението изпълнителният директор на БСА
може да преразгледа въпроса и да оттегли сам
оспорвания акт или да го измени, или да издаде съответния акт, ако такъв не е издаден,
или да сезира КВ, като резолира съответното
възражение до председателя и заместник-председателя на СА.
9.3.4. КВ провежда закрито заседание в
офиса на ИА БСА и работи при спазване на
изискванията на ЗНАООС, правила за работа на Комисията по възражения и настоящата
процедура за акредитация.
9.3.5. КВ преценява правилността и законосъобразността на оспорвания акт и се произнася по възражението чрез изготвяне на
писмено обосновано и мотивирано решение.
Срокът за произнасянето на КВ и изготвяне
на писмено обоснованото мотивирано решение е до 1 месец от датата на постъпване на
възражението.
9.3.6. Председателят на КВ предоставя
решението на изпълнителния директор на
ИА БСА и на лицето, подало възражението, в
срок до 3 работни дни от датата на вземане на
решение на КВ.
9.3.7. Решението на КВ е задължително за
изпълнителния директор на ИА БСА.
9.4. Обжалване.
9.4.1. Решенията на изпълнителния директор за отказ от акредитация, преакредитация
или от разширяване на обхвата на акредитация, за ограничаване, временно ограничаване
или спиране или отнемане на акредитацията
подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9.4.2. Лицата могат да подадат жалба до
съда, след като е изчерпана възможността по
чл. 13, ал. 2 или е изтекъл срокът по чл. 13,
ал. 1 ЗНАООС.
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ.
10.1. ИА БСА не носи отговорност за настъпили имуществени и неимуществени вреди за ООС, които са следствие на неуспех от
негова страна да демонстрира съответствие с
изискванията за акредитация.
10.2. При забавяне за срок от 3 месеца на
процедурата за акредитация от страна на кандидата за акредитация ИА БСА предприема
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действия за едностранно прекратяване на процедурата за акредитация.
10.3. ИА БСА създава досие на ООС,
включващо документи с всички приложения
към BAS QR 2, всички документи, създавани
от ИА БСА във връзка с процедурата за акредитация, и цялата кореспонденция между БСА
и ООС.
10.4. ИА БСА съхранява досието на ООС
за срок от 5 години, считано от датата на предоставяне на акредитация/отказване на акредитация.
10.5. На всеки етап от процедурата за акредитация ООС може да се откаже от услугите
на агенцията, като заплати на ИА БСА дължимите към момента на отказа суми съгласно
Ценоразписа на ИА БСА.
11. ПРЕХОДЕН ПЕРИОД.
Точка 5.4.6 влиза в сила след установяване
на членство на ИА БСА в IAF.
12. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.
БДС EN ISO/IEC 17011 – Оценяване на
съответствието. Общи изисквания за органи,
извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011).
ИА БСА, или агенцията – Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
ЕА – Европейската организация за акредитация.
FALB – Форум на органите по акредитация
и лицензиращите органи.
ЕА MLA – многостранно споразумение за
взаимно признаване на ЕА.
ЕА-2/13 – Ръководство ЕА-2/13 „Политика
на ЕА за трансгранично сътрудничество между членовете на ЕА“ (EA Cross Frontier Policy
for Cooperation between EA Members).
ЗНАООС – Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ДВ, бр. 41 от 2010 г.).
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Медицинска лаборатория – лаборатория за
биологично, микробиологично, имунологично,
химично, имуно-хематологично, хематологично, биофизично, цитологично, патологоанатомично и други изследвания на материали,
получени от човешкото тяло с цел получаване
на информация за диагноза, профилактика и/
или лечение на заболяване при оценяване на
здравословното състояние на човека и която
може да предоставя насоки, обхващащи всички аспекти от лабораторните изследвания,
включващи интерпретация на резултатите и
препоръки за бъдещи подходящи изследвания.
НОА – национален орган по акредитация
на страна – членка на Европейския съюз,
определен в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 765/2008 – Регламент (ЕО) № 765/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 9 юли
2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от
13 август 2008 г.).
ООС – Органи за оценяване на съответствието.
ОСПл  – Орган по сертификация на персонал.
ОСП – О рган по сертификация на продукти.
ОСС – Орган по сертификация на системи за управление.
ПОС – Проверяващи по околна среда
(EMAS).
ВО
– Верификационни органи.
СА
– С ъвет по акредитация.
ТКА – Технически комитет за акредитация.
КА
– Комисия по акредитация.
КВ
– Комисия по възражения.
2763

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следните поправки
поради забелязани технически грешки в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
(обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм., бр. 2 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 80 от 2013 г.; доп., бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2015 г.):
1. В чл. 19, ал. 2 означението след формулата „(8)“ да се чете „(4а)“.
2. В чл. 20, ал. 1, т. 1 означението след формулата „(9)“ да се чете „(5)“.
3. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 17 да се чете така:
„17. „Термопомпа“ е машина, съоръжение или инсталация, които пренасят топлина от естествената
окръжаваща среда (въздух, вода или почва) към сгради или промишлени съоръжения чрез обръщане на естествения топлинен поток по такъв начин, че той преминава от по-ниска към по-висока
температура. При термопомпи с обратимо действие топлината може да се пренася и от сградите към
естествената окръжаваща среда.“
4. В заглавието на приложение № 2 думите „ал. 3“ да се четат „ал. 7“.
5. В приложение № 3 към чл. 5, т. 15.5 формула (3.114) да се чете така:
„ρda=p/R aT
(3.114);“.
6. В приложение № 4а, табл. 2.5, думата „to“ да се чете „до“.
7. В приложение № 11 към чл. 29, формула (11.9), буквата „d“ да се чете „δ“.
2815
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БРОЙ 31

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-287
от 9 април 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 8 от Правилника за
прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от
2007 г.; посл. изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 2014 г.), във
връзка с предложение вх. № 04-15-29/31.03.2015 г.
от заместник министър-председателя и министър
на труда и социалната политика:
Утвърждавам списък на общините, в които
за 2014 г. равнището на безработица е равно
или по-високо от средното за страната, съгласно
приложението.
Министър:
Б. Лукарски
Приложение
Списък на общините с равнище на безработица,
равно или по-високо от средното за страната за
2014 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Област/община
Благоевград
Банско
Белица
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Бургас
Айтос
Камено
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Варна
Аврен
Бяла
Ветрино
Вълчи дол
Девня

№
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Област/община
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Елена
Златарица
Павликени
Полски Тръмбеш
Стражица
Сухин дол
Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Враца
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Габрово
Дряново
Добрич
Балчик
Генерал Тошево
Добрич – селска
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
Кърджали
Ардино
Джебел
Кирково

БРОЙ 31
№
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

ДЪРЖАВЕН
Област/община
Крумовград
Момчилград
Черноочене
Кюстендил
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева баня
Трекляно
Ловеч
Летница
Луковит
Тетевен
Угърчин
Ябланица
Монтана
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Пазарджик
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Перник
Брезник
Земен
Ковачевци
Радомир
Трън
Плевен
Белене
Гулянци

ВЕСТНИК
№
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

С Т Р. 3 5
Област/община
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Пордим
Червен бряг
Пловдив
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Перущица
Първомай
Раковски
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисар
Разград
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Самуил
Цар Калоян
Русе
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Сливо поле
Ценово
Силистра
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Ситово
Тутракан
Сливен
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Смолян
Баните
Борино

С Т Р.
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№

Област/община

153.

Девин

154.

Доспат

155.

Златоград

156.

Мадан

157.

Неделино

158.

Рудозем

159.

Смолян

160.

Чепеларе

ВЕСТНИК
№
194.
195.
196.
197.

БРОЙ 31
Област/община
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар

198.
199.

Смядово
Хитрино

200.
201.
202.
203.

Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа

Ямбол

Софийска
161.

Годеч

162.

Долна баня

163.

Ихтиман

164.

Копривщица

165.

Костенец

166.

Мирково

167.

Правец

168.

Самоков

169.

Своге

2876

КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Стара Загора
170.

Братя Даскалови

171.

Гурково

172.

Мъглиж

173.

Николаево

174.

Опан

175.

Павел баня

176.

Раднево

177.

Чирпан
Търговище

178.

Антоново

179.

Омуртаг

180.

Опака

181.

Попово

182.

Търговище

РЕШЕНИЕ № 267-ОЗ
от 7 април 2015 г.
На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 13, ал. 1, т. 6 и ал. 7 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 121, ал. 3 от Кодекса за
застраховането Комисията за финансов надзор
реши:
Издава разрешение на последващи изменения
в плана за ликвидация на „Интерамерикан България“ – ЗЕАД, ЕИК 121744900, със седалище и адрес
на управление София 1301, район „Възраждане“,
бул. Александър Стамболийски 55, ет. 7, офис 12.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
2793

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
Хасково

183.

Ивайловград

184.

Любимец

185.

Маджарово

186.

Минерални бани

187.

Симеоновград

188.

Стамболово

189.

Тополовград

190.

Харманли
Шумен

191.

Велики Преслав

192.

Венец

193.

Върбица

РЕШЕНИЕ № 497
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП – линейна част
и технологични площадки на трасета на входноизходни газопроводи (шлейфи) за връзка на КС
„Странджа“ с магистрален газопровод, засягащи
имоти ПИ 0.620, ПИ 0.737 и ПИ 0.856, ПИ 0.287
и ПИ 0.313 в землището на с. Горска поляна,
община Болярово.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Болярово
пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Ат. Дженков
2800
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ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 513
от 23 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дев
ня, реши:
Одобрява проектите за: ПУП – ПП – за водопровод, и ПУП – ПП – за електропровод, за ПИ
20482.124.701 по КК на землището на гр. Девня.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Девня пред Административния съд – Варна.
Председател:
В. Иванов
2802

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 28
от 30 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
ел. и В и К схеми за захранване на ПИ 000289,
местност С. Васил Левски, землище с. Васил
Левски, във връзка с промяна предназначението
на земята.
Проектът предвижда за ПИ 000289 да се образува нов урегулиран поземлен имот 000289 – кравеферма и обслужващи сгради в местността
С. Васил Левски, землище с. Васил Левски, и
застрояване в тях при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
2807

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 578
от 13 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП – ПП и специализирана плансхема на „Южен обходен канал за дъждовни
води гр. Любимец, община Любимец“ с обхват:
ПИ № 001186 и ПИ № 000322, в землището на
гр. Любимец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Любимец пред Административния съд – Хасково.
Председател:
М. Станкова
2799

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 468
от 27 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4 ЗАТУРБ Общинският съвет – с. Кайнарджа, създава:
1. Кметство с. Войново.
2. Кметство с. Давидово.
3. Кметство с. Добруджанка.
4. Кметство с. Полковник Чолаково.
5. Кметство с. Светослав.
Председател:
И. Петков
2796

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 496
от 31 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кирково, одобрява:
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация за нереализирана
улица с ос.т. 158-210-209-208-211-201 и план за регулация за урегулирани поземлени имоти (УПИ) от
кв. 58 и 59 по плана на с. Чорбаджийско, община
Кирково, област Кърджали, като: с изменението
на плана за улична регулация (ПУР) се заличават
участъци от нереализирана улична регулация с
ос.т. 211-208 и 210-158 и се образува нова улична
регулация с ос.т. 238-239-240-210-209-208; трасето
на новообразуваната улична регулация е съобразено със съществуващ асфалтов път с предвидени
уширения и обръщало при ос.т. 208, осигуряващи
обръщането на автомобили в обратна посока и
паркиране;
проект за изменение на плана за регулация
за урегулирани поземлени имоти (УПИ) от кв.
58 и кв. 59, като изменението е съобразено със
съществуващите имотни граници и документите
за собственост; с изменението на ПР се заличава
квартал 59, като урегулираните поземлени имоти
преминават към кв. 58 и новообразуваните УПИ
стават: Х-128, кв. 58 с площ 615 кв. м; ХІ-127, кв.
58 с площ 1619 кв. м; ХІІ-126, кв. 58 с площ 765
кв. м с обособена задънена улица от имота при
ос.т. 156 за осигуряване достъп до него; ХІІІ-125,
кв. 58 с площ 330 кв. м; ХІV-124, кв. 58 с площ
552 кв. м; ХV-267, кв. 58 с площ 607 кв. м; ХVІ298, кв. 58 с площ 696 кв. м; ХVІІ-123, кв. 58 с
площ 1498 кв. м; ХVІІІ-287, кв. 58 с площ 804 кв.
м; ХІХ-123, кв. 58 с площ 603 кв. м; ХХ-122, кв.
58 с площ 927 кв. м; ХХІ-122, кв. 58 с площ 1035
кв. м и ХХІІ-308,309, кв. 58 с площ 935 кв. м.
Проектът се одобрява съгласно нанесените
изменения със зелен и кафяв цвят линии, щрихи
и надписи.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ същото може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред съответния
административен съд по местонахождението на
недвижимия имот чрез кмета на община Кирково.
Председател:
Ш. Сюлейманов
2803
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28. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за главни асистенти по
научна специалност „Обща, висша и приложна
геодезия“ (Висша геодезия) към катедра „Висша
геодезия“ – двама, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел. 96352-45, в. 449, и 866-90-54.
2762
176. – Бургаският свободен университет обявява конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане на
академичната длъжност доцент по професионално
направление 3.7. Администрация и управление
(Икономика и управление на индустрията и
услугите) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета, Бургас, ул. Сан Стефано 62, стая
206, тел. 056/900-486.
2774
63. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
от област на висшето образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, по научна
специалност 01.01.13 Математическо моделиране
и приложение на математиката (по учебните
дисциплини: „Висша математика I част“, „Висша
математика II част“, „Приложна математика“ и
„Избрани глави от математиката“) с учебна натовареност 480 часа, приравнени към упражнения,
за цивилен служител с образователна и научна
степен „доктор“ в катедра „Комуникационни и
информационни системи“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски. Кандидатите
да подадат до началника на Националния военен
университет „Васил Левски“ следните документи:
заявление; автобиография; копие от дипломата за
образователна и научна степен „доктор“; списък
на публикации, изобретения и други научни и
научно-приложни разработки; медицинско свидетелство (за работа); свидетелство за съдимост;
удостоверение за стаж по специалността, ако има
такъв; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната
научна област, като изобретения, научно-приложни
разработки и др. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България 76, тел.
за контакти: 062/618832.
2788
934. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академични длъжности
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт за: доценти по: 7.1. Медицина: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
към катедра „Фармакология и клинична фармакология“ – един; Неврология за нуждите на
преподаването на английски език към катедра
„Неврология“ – един; Съдебна медицина към
катедра „Обща и клинична патология и съдебна
медицина“ – един; К линична хематология за
нуждите на преподаването на английски език
към Първа катедра по вътрешни болести – един;
7.2. Стоматология: Ортопедична стоматология
за нуж дите на преподаването на английски
език към катедра „Протетична дентална медицина“ – един; Физиотерапия, курортология
и рехабилитация за нуждите на преподаването
на английски език към катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ – един; професори по: 7.1. Медицина:
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Неврология към катедра „Неврология“ – един;
Обща хирургия за нуждите на преподаването
на английски език към катедра „Специална
хирургия“ – един; Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията към
катедра „Социа лна медицина и обществено
здраве“ – един; Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията към
катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ за преподаването
по медицинска информатика, биостатистика,
количествени методи и информационни технологии – един; Хигиена към катедра „Хигиена и
екомедицина“ – един; 7.3. Фармация: Технология
на лекарствените форми и биофармация към
катедра „Фармацевтични науки“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората
на Медицинския университет – Пловдив, Научен
отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив,
тел. (032)602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
2775
95. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурс за главни асистенти в област на
висше образование: 7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина, Гръдна хирургия към катедра
„Специална хирургия на МФ“ – двама; 4. Природни науки; 4.3. Биологически науки, Клетъчна
биология към катедра „Медицинска биология
на МФ“ – един, за нуж дите на англоезично
обучение – един; 7. Здравеопазване и спорт, 7.3.
Фармация, технология на лекарствените форми
и биофармация към катедра „Фармацевтични
науки на ФФ“ – един; Биохимия към катедра
„Химия и биохимия“, сектор „Биохимия на ФФ“
за нуждите на англоезично обучение – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов 15А, 4002 Пловдив; тел. (032) 602-403.
2787
6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.4. Науки за земята, специалност „Инженерна геология“ – един за нуждите
на секция „Геоложки опасности и рискове“, със
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления и документи
в канцеларията на Геологическия институт при
БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая
№ 205. За справки – тел. 02 979 2288.
2857
251. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор в професионално направление
4.5. Математика, научна специалност „Механика
на деформируемото твърдо тяло“, за нуждите на
научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института по механика, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 2 979 64 23, факс
2 870 74 98.
2889
6. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за професор по
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност 01.06.02. Зоология, за
нуждите на отдел „Безгръбначни животни“ със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Документи – в деловодството на Националния природонаучен музей – БАН,
бул. Цар Освободител 1, 1000 София.
2783
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8. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт; професионално направление
7.1. Медицина, по научна специалност 03.01.46.
Онкология за нуждите на „Национален раков
регистър“ при „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, със
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – съгласно изискванията на раздел ІV от глава
трета от ЗРАСРБ се подават в отдел „Човешки
ресурси“, сектор „Деловодство“, на „СБАЛ по
онкология“ – ЕАД, София 1756, ул. Пловдивско
поле 6, ет. 6, тел.: 02/80-76-256.
2759
45. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план за
обект: „Трасе на напорен тръбопровод и външно
захранване на кабел 20 kV за БКТП“ на МВЕЦ
„ИРЕКС“, р. Динков дол и р. Вапата, землище
на гр. Белица, община Белица. Трасето е разположено между ската и реката по съществуващ
път. Трасето на тръбопровода е с дължина 2016 м,
трасето на кабела минава през имоти – землище гр. Белица, община Белица, ЕКАТТЕ 03504:
имот № 1.40 – горскостопански – собственост
на ТП „ДГС Белица“; имот № 1.54 – вътрешни реки – собственост на държавата – МОСВ;
имот № 1.620 – горскостопански – общинска
публична собственост; имот № 1.971 – пътища
IV клас – собственост на ТП „ДГС Белица“;
имот № 1.972 – горскостопански – собственост
на ТП „ДГС Белица“; имот № 1.975 – пътища
IV клас – собственост на ТП „ДГС Белица“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Белица 2780,
ул. Георги Андрейчин 15.
2806
11. – Областният управител на област Пловдив на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУ Т е издадено Разрешение за строеж
№ РД-20-30 от 9.04.2015 г. на възложителя „ЗГП
България“ – АД, Пловдив, кв. Коматево, Околовръстен път, имот № 15006, ЕИК 115661827,
да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения на 6.04.2015 г. технически
инвестиционен проект за строеж: „Газопроводно
отклонение DN 65, PN 6 и КВ от съществуващ
разпределителен газопровод – DN 65, PN 6 в
имот № 023052, землище на с. Крумово, община
„Родопи“, захранващ съществуваща газова инсталация на природен газ чрез ГРЗТ 6/1,5 bar
[G65] на „Цех за горещо поцинковане“ в УПИ
IV-011411, местност Капсида в землището на
гр. Куклен, община Куклен“, попадащ на териториите на две общини: „Родопи“ и Куклен,
област Пловдив. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано от заинтересуваните лица
чрез областния управител на област Пловдив
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2794
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561. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – частично изменение на плана за
регулация (ПР) за УПИ XVIII – за комплексно
жилищно строителство (ПИ с ид. 36498.504.2537
по КККР), в кв. 130 и улица с о. т. 414-415-415А
(ПИ с ид. 36498.504.9552 по КККР) – ул. Бяла
река, като част от КПИИ по чл. 150 ЗУТ. Проектът за изменение на ПР от ПУП предвижда
частично изменение на уличната регулация на
ул. Бяла река, като се оформя кръстовището є
с ул. Теофан Райнов по о. т. 415-425А. Изменя
се границата на УПИ XVIII – за комплексно
жилищно строителство, в кв. 130 съгласно нанесените линии и щрихи в кафяв цвят и се отрежда
УПИ XVIII-504.2537 – за комплексно жилищно
строителство, в кв. 130 по РП на гр. Карлово.
Създава се УПИ XVII – озеленяване, в кв. 129
по устройствения план на гр. Карлово при спазване на техническите и устройствените норми.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от съобщението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация – Община Карлово.
2801
6. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), за трасе на нова подземна кабелна
електропроводна линия НН 0,4 kV и електроспециализирана схема за присъединяване на обект:
„Подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПЗ) за предимно производствена зона“,
на ПИ № 008014 в землището на с. Соколино,
община Момчилград, област Кърджали. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2795

СЪДИЛИЩА
15. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през юни 2015 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 1.06.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4290/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
318/2013 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Ердин Мустафа Мустафа чрез адвокат Гюнер Изет Айналъ, Дулово, ул. Васил
Левски 16, ет. 2, срещу Зекие Ахмед Рюстем чрез
адвокат Гюнер Нихат Ахмед, Дулово, ул. Васил
Левски 10А; Рефие Ахмед Аптула чрез адвокат
Гюнер Нихат Ахмед, Дулово, ул. Васил Левски
10А; Меляхат Мустафа Ахмед, с. Боил, област
Силистра; Осман Мустафа Хаккъ, с. Паисиево,
област Силистра.
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Второ гражданско отделение, 5323/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
134/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Величка Йорданова Симеонова чрез
адвокат Ирен Цановска, София, ул. Цар Самуил
37, офис 4; Мария Василева Василева чрез адвокат Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище
90, ет. 1; Пепа Живкова Нацариду чрез адвокат
Ирен Цановска, София, ул. Цар Самуил 37, офис
4; Нася Николаева Ангелова чрез адвокат Ирен
Цановска, София, ул. Цар Самуил 37, офис 4;
Нина Владимировна Кликова чрез адвокат Ирен
Цановска, София, ул. Цар Самуил 37, офис 4;
Владимир Иванович Кликов чрез адвокат Ирен
Цановска, София, ул. Цар Самуил 37, офис 4.
Второ гражданско отделение, 5608/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
465/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от държавата, представлявана от министъра на
земеделието и храните, София, бул. Христо Ботев
55, срещу Йордан Петров Симеонов, гр. Мартен,
ул. Александър Стамболийски 19; Албена Пенева
Узунтонева, гр. Бяла, ул. Мадара 8; Симеон Петров
Абрашев, Русе, ул. Плиска, бл. Мадара, вх. Д,
ет. 8, и трета страна Петър Пенев Коев, с. Красен,
област Русе, ул. Александър Стамболийски 36.
Второ гражданско отделение, 321/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
185/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Георги Алексиев Георгиев чрез адвокат
Александър Чалъков, Пазарджик, ул. Есперанто
7, срещу Маргарита Георгиева Даскалова чрез
адвокат Валерий Пейчев, Пазарджик, ул. Мадара
5, ет. 1; Светослав Георгиев Георгиев чрез особен
представител Емилия Топалова, Пазарджик, ул.
Георги Бенковски 27, вх. Г, ет. 3, ап. 52; Петя
Георгиева Георгиева, Пазарджик, ул. Ованес
Соваджиян 15, ет. 2, ап. 5.
Второ гражданско отделение, 1112/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2073/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Стефан Василев Желински чрез адвокат Иван Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска
5, ет. 3, срещу Йорданка Димитрова Петкова чрез
адвокат Даниела Елдърова, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 26, ет. 3, офис 15 – 17.
НА 1.06.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4380/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2014 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Адем Ибрямов Етемов чрез адвокат
Невин Алибрям, Силистра, ул. Отец Паисий 3,
ет. 1, срещу Юмюш Ибрям Яшар чрез адвокат
Димчо Кьосев, Силистра, ул. Христо Ботев 2,
ет. 3, офис 6; Садифе Ибрям Асан, с. Йорданово,
област Силистра, ул. Втора 3.
Четвърто гражданско отделение, 5251/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
612/2014 по описа на Ок ръжен съд Бу ргас,
подадена от „Кармела – 2000“ – ООД, Велико
Търново, ул. Опълченска 64, срещу Милена
Георгиева Вичева, Бургас, к-с Изгрев, бл. 26,
вх. 4, ет. 4, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение, 5841/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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532/2014 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Александър Филев Иванов, Плевен, ул.
Ангел войвода 25, вх. Д, ап. 1, срещу Десислава
Петрова Маринова, Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 5,
вх. В, ет. 2, ап. 6, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“, Плевен, пл. Иван Мендиликов 8.
Четвърто гражданско отделение, 6912/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
977/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Невена Ангелова Ангелова чрез адвокат Елена
Евстатиева, Варна, бул. Сливница 72, вх. В, ет. 2,
ап. 10, срещу Хуан Карлос Месина чрез адвокат
Юлиян Георгиев, Варна, ул. Георги Бенковски
79, и страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, ул. Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 346/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
697/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Вася Станчева Шаповалова, Русе, ул. Алеи
Възраждане 50, вх. Б, ет. 2, срещу „Напоителни
системи“ – ЕАД, София, бул. Цар Борис III № 136.
НА 2.06.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 5461/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
127/2014 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Ангел Митрев Чалгънов чрез адвокат
Георги Цветанов, гр. Сандански, ул. Струма 4;
Владимирка Георгиева Чалгънова чрез адвокат
Георги Цветанов, гр. Сандански, ул. Струма
4, срещу Община Сандански, бул. Свобода 14,
гр. Сандански.
Първо гражданско отделение, 6263/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от държавата чрез министъра на регионалното развитие Женя Койчева, Варна, ул.
Преслав 26, срещу Ангел Атанасов Ханджиев
чрез адвокат Витан Андреев, София, ул. Проф.
Н. Михайлов 7, вх. Б, ап. 2; Росица Георгиева
Атрев чрез адвокат Витан Андреев, София, ул.
Проф. Н. Михайлов 7, вх. Б, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 1269/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
854/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от етажна собственост на бл. Б, комплекс
Простор, представлявана от управителя Йордан
Йорданов Йорданов, чрез адвокат Димо Борисов,
Разград, ул. Марица 1, офис 15, срещу „Норге Инвестмънтс“ – ООД, чрез адвокат Мария Иванова,
Бургас, ул. Генерал Гурко 18, ет. 2; Артур Едуард
Пенкет чрез адвокат Мария Иванова, Бургас, ул.
Генерал Гурко 18, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 138/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16987/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Емилия Ценова Кралева чрез адвокат
Георги Узунов, София, ул. Любен Каравелов 53,
ет. 1; Красимира Ценова Младенова чрез адвокат Екатерина Спасова, София, бул. Витоша 1А,
ет. 2, кантора 213.
Второ гражданско отделение, 547/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2787/2009 по описа на Софийски градски съд, по-
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дадена от Йордан Стоянов Паунски чрез адвокат
Цанка Мирчева, София, бул. Витоша 192, вх. А,
ет. 4, ап. 8; Цветанка Стоянова Барбалова чрез
адвокат Цанка Мирчева, София, бул. Витоша
192, вх. А, ет. 4, ап. 8, срещу Елена Димитрова
Колева чрез адвокат Мирослав А лександров
Джеров, София, ул. Съборна 5, ет. 4.
Второ гражданско отделение, 625/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2014 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Асен Борисов Асенов, Кнежа, ул. Отец
Паисий 8, срещу Иван Данов Хиковски чрез адвокат Светослав Петров Янчик, Кнежа, ул. Огнян
Михайлов 2; Гълъбин Спасов Хиков, Кнежа, ул.
Вит 8; Виктор Димитров Пуев чрез адвокат Валери Каменополски, с. Кнежа, ул. Марин Боев 71;
Румен Викторов Димитров чрез адвокат Валери
Каменополски, Кнежа, ул. Марин Боев 71; Деян
Викторов Димитров чрез адвокат Валери Каменеполски, Кнежа, ул. Марин Боев 71; Венцислав
Борисов Бочев, Плевен, ул. Генерал Владимир
Вазов 9, ет. 3, ап. 9; Димитър Николов Банишки, Кнежа, ул. Георги Бенковски 1А; Марийка
Петрова Банишка, Кнежа, ул. Георги Димитров
40; Зоя Кирилова Маринска, Кнежа, ул. Георги
Бенковски 60А; Трифонка Кирилова Банишка,
Кнежа, ул. Георги Димитров 40; Красимира Илич
Банишка, Кнежа, ул. Пейо Яворов 27; Мартин
Илич Банишки чрез законен представител Юлия
Петрова Горнишка-Кошутанска, Кнежа, ул. Осогово 9; Димитър Трифонов Банишки, Кнежа, ул.
Опълченска 8; Анастасия Константинова Тонева,
с. Горни Богров, област София, кв. Ботунец, ул.
Шабаница 22; Валерия Огнянова Иванова, с. Горни
Богров, област София, кв. Ботунец, ул. Шабаница
22; Татяна Огнянова Тонева, с. Горни Богров,
област София, кв. Ботунец, ул. Шабаница 22.
Второ гражданско отделение, 1116/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1441/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Ревасие Рамадан Хасан чрез адвокат
Добрина Илиева, Айтос, ул. Цар Освободител 9,
ет. 1, срещу Гюлдане Хасан Мустафа чрез адвокат Радостин Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38,
ет. 1; Хасан Осман Ахмед чрез адвокат Радостин
Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5294/2014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 805/2014 по описа на Окръжен съд Вар
на, подадена от „Билдинг строй“ – ЕООД, чрез
представляващ Пламен Иванов Коцев, Варна,
ул. Поп Харитон 83, срещу Димитър Петров
Пращилов чрез пълномощник Атанас Атанасов,
Варна, ул. Дръзки 10.
Четвърто гражданско отделение, 7200/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2477/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от Огнян Стефанов Цветанов чрез адвокат
Николай Стойнов, София, бул. Княгиня МарияЛуиза 19, ет. 1, офис 5, срещу Шломо Шхори чрез
адвокат Димитър Попов, София, район „Средец“,
ул. Генерал Паренсов 39 – партер.
Четвърто гражданско отделение, 7346/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14222/2013 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Светослава Рудолф Стаева чрез адвокат Милена Манджукова, София, бул. Витоша
1А, ет. 2, офис 202, срещу Димитър Николов
Тадаръков чрез адвокат Стефан Христов Ботев,
София, бул. Цар Борис III № 7, ет. 1, офис 3.
Четвърто гражданско отделение, 440/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2919/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Тинка Кунчева Петрова чрез адвокат Елена Стойчева Кожухарова, Пловдив, ул.
Скайлер 12, ет. 3, срещу „Кингс Табако Интернешънъл“ – ЕАД, Пловдив, ул. Рогошко шосе 1.
Четвърто гражданско отделение, 961/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13008/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Красимир Стоилов Тодоров чрез
адвокат Венко Пенчев, София, ул. Света София
2, ет. 1, кантора 12, срещу ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, София,
ул. Пиротска 171А.
НА 3.06.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 291/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
390/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Община Варна, бул. Осми приморски
полк 43, Варна, срещу Борислав Любенов Димитров чрез адвокат Бистра Господинова, Варна, ул.
Войнишка 3, вх. А, ап. 12; Васил Борисов Попов
чрез адвокат Дамян Попов, Варна, ул. Войнишка
3, вх. А, ап. 12; Тодор Борисов Попов чрез адвокат Дамян Попов, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А,
ап. 12; Димитър Василев Видинлиев чрез адвокат
Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка 3,
вх. А, ап. 12; Катя Петрова Кънчева чрез адвокат
Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А,
ап. 12; Цветанка Кънчева Василева чрез адвокат
Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А,
ап. 12; Емилия Йордонова Иванова чрез адвокат
Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А,
ап. 12; Асен Георгиев Стомоняков чрез адвокат
Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А,
ап. 12, и трета страна БГ „Маркет“ – ЕООД, чрез
адвокат Даниела Илиева, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, офис 14а.
Първо гражданско отделение, 620/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
172/2014 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Султан Мухарем Рушид чрез адвокат
Стоянка Дойчева, Силистра, ул. Христо Ботев 2,
ет. 4, срещу Фикрет Алекбер Рушид чрез адвокат
Петър Николов, Дулово, ул. Васил Левски 8;
Зюхра Али Джемали чрез лице за съдебен адрес
Севджихан Рамадан Чауш, Дулово, ул. Христо
Ботев 36; Румен Ангелов Дамянов чрез лице за
съдебен адрес Севджихан Рамадан Чауш, Дулово,
ул. Христо Ботев 36; Ердинч Сейрани Рушид,
с. Водно, ул. Втора 13; Джемал Сейрани Рушид,
с. Брадвари, ул. Витоша 9; Айше Джемали Рушид чрез лице за съдебен адрес Ирфан Осман
Хюсеин, с. Раздел, ул. Четиринадесета 20.
Първо гражданско отделение, 1008/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
559/2014 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Йолина Петрова Топалова чрез адвокат
Арина Шкойнова, Шумен, ул. Добри Войников 17,
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срещу Пламен Кирилов Братоев чрез адвокат
Жоро Чобанов, Разград, бул. България 13.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 6353/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12369/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Даниела Пламенова Асенова чрез
адвокат Зорница Янакиева, София, ул. Панайот
Волов 31Б, ет. 1, офис 5; Антоанета Илиева Арсова чрез адвокат Станимир Христов, София, ул.
Владайска 19, партер, срещу Ние Дзин Пин чрез
адвокат Орлин Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4.
Второ гражданско отделение, 521/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
308/2014 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Диян Михайлов Михайлов чрез адвокат
Стоян Цонев, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, срещу Община Дряново чрез адвокат Галин
Ненов, Велико Търново, ул. Възрожденска 1А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6828/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
277/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Неделчо Милев Никифоров чрез адвокат
Стефка Тодорова Иванова, Добрич, бул. Добруджа
30, партер; Веска Лазарова Никифорова чрез
адвокат Стефка Тодорова Иванова, Добрич, бул.
Добруджа 30, партер, срещу Кръстина Николова
Колева чрез адвокат Илка Григорова Павлова,
Каварна, ул. Дончо Стойков 10.
Четвърто гражданско отделение, 7234/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
932/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Павлин Добрев Георгиев в качеството
на баща на Мария Павлинова Добрева чрез
адвокат Момчил Йондров, Варна, ул. Панайот
Волов 46, срещу Станка Колева Гочева чрез
особен представител Христо Боев, Варна, ул.
Ангел Георгиев 31, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Варна, ул. Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 163/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1620/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Милка Йорданова Недева чрез адвокат
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна
2, ет. 2, срещу Ивелина Петрова Леонидова чрез
особен представител Мариета Петрова Чекелова,
Варна, ул. Юрий Венелин 10, партер.
Четвърто гражданско отделение, 294/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14201/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
чрез юрисконсулт Карамфилка Миленова, София,
ул. Иван Вазов 3, срещу Явор Василев Константинов чрез адвокат Емилия Митова, София, бул.
Витоша 1а, ет. 2, кантора 207.
Четвърто гражданско отделение, 578/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
139/2014 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „ПроКредит Банк България“ – ЕАД,
София, бул. Тодор Александров 26, срещу Сашо
Стефанов Петков чрез адвокат Тодор Тодоров,
София, ул. Софроний Врачански 2А; Стефан
Петков Младенов чрез адвокат Кирил Груев,
Видин, ул. Княз Борис Първи 1.
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Четвърто гражданско отделение, 970/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1735/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Нергин Ержанов Касимов чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1,
срещу „Темена“ – ООД, чрез адвокат Георги
Михов, Бургас, ул. Цар Симеон Първи 104, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1236/2015,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1108/2014 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и
благоустройството чрез областния управител на
област Пловдив, пл. Никола Мушанов 1, Пловдив,
срещу Иван Колев Иванов чрез адвокат Мария
Константинова Ендрева, София, ул. Хан Крум
25, ет. 1, Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“; Радка Стоянова Иванова чрез адвокат
Мария Константинова Ендрева, София, ул. Хан
Крум 25, ет. 1, Адвокатско дружество „Добрев
и Люцканов“.
НА 4.06.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 6619/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3732/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тодор Бориславов Тодоров чрез адвокат Илия Асенов Илиев, София, ул. Цар Асен
36, ет. 1, ап. 4; Огнян Петров Кътев чрез адвокат
Светла Бамбалска, София, ул. Св. Иван Рилски
6; Венцислав Бориславов Тодоров чрез адвокат
Илия Асенов Илиев, София, ул. Цар Асен 36,
ет. 1, ап. 4; Верка Георгиева Кътева чрез адвокат
Светла Бамбалска, София, ул. Св. Иван Рилски 6,
срещу Виолета Димитрова Тодорова, София, ж.к.
Овча купел, бл. 420, вх. Д, ет. 9, ап. 151; Гроздена
Петрова Георгиева, гр. Стамболийски, област
Пловдив, ул. Тракия 125; Гаврил Георгиев Кътев,
гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. Тракия
129; Елена Петрова Тодорова, гр. Стамболийски,
област Пловдив, ул. Панайот Хитов 11; Марийка
Гаврилова Смиленова, с. Хаджиево, област Пазарджик, ул. Тринадесета 17; Атанас Петков Ламбрев,
гр. Сандански, ул. Иларион Макариополски 1; Димитрия Георгиева Драганова, гр. Стамболийски,
област Пловдив, ул. Бойчо Огнянов 25; Валентин
Иванов Михайлов, с. Челопеч, област София;
Илиана Ангелова Тодорова, София, ж.к. Младост
2, бл. 233, вх. 3, ет. 7, ап. 19; Димитрия Петрова
Йорданова, София, ж.к. Левски, Зона В, бл. 6,
вх. В, ет. 3, ап. 41; Йорданка Кирилова Ламбрева,
гр. Сандански, ул. Иларион Макариополски 1;
Цветомир Иванов Михайов, с. Челопеч, област
София; Никола Георгиев Кътев, гр. Стамболийски,
област Пловдив, ул. Георги Мамарчев 8; Денка
Петкова Станоева, гр. Сандански, ул. Св. св. Кирил и Методий 40; Любомир Атанасов Ламбрев,
гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. Рила 8А;
Любка Георгиева Кътева, гр. Стамболийски, област Пловдив, ул. Пета 3; Георги Милков Янков
чрез адвокат Ирена Димитрова Димитрова, София,
ул. Позитано 14, ет. 1, кантора 5; Ненка Василева
Петрова, с. Карлиево, област София.
Първо гражданско отделение, 6874/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
961/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
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подадена от Иглика Василева Смилянова чрез
адвокат Роза Андонова, гр. Сандански, ул. Македония 38, ет. 3; Костадин Василев Манов чрез
адвокат Роза Андонова, гр. Сандански, ул. Македония 38, ет. 3; Васил Христов Манов чрез адвокат
Роза Андонова, гр. Сандански, ул. Македония
38, ет. 3, срещу Иванка Николова Йовчева чрез
адвокат Виолета Станкова, гр. Сандански, ул.
Свобода 12; Георги Стоянов Йовчев чрез адвокат
Виолета Станкова, гр. Сандански, ул. Свобода 12.
Първо гражданско отделение, 1241/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
372/2014 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Велислав Петков Бочевски чрез адвокат Ваня
Иванова-Кривошиева, Ловеч, ул. Търговска 1,
срещу Петко Велиславов Бочевски чрез адвокат
Светла Дамянова, Ловеч, бл. Кокиче – партер.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6714/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3340/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Гипс“ – АД, с. Кошава, чрез адвокат Димитринка Искренова, София, ул. Никола
Славков 36; София Георгиева Георгиева чрез
адвокат Васил Цветанов Бенов, Видин, ул. Княз
Ал. Батенберг 1, партер.
Четвърто гражданско отделение, 6970/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1955/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от СОУ „Цар Симеон Велики“ чрез
адвокат Таня Костадинова Динкова, Пловдив, ул.
Четвърти януари 34, ет. 2, офис 6, срещу Ангелина
Недева Недева чрез адвокат Недялка Власакиева
Печева, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38.
Четвърто гражданско отделение, 7242/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
736/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Корабостроителница Русе“ – АД, Русе, ул.
Николаевска 2, срещу Минчо Генчев Минчев
чрез адвокат Георги Георгиев Панов, Русе, ул.
Хан Омуртаг 1.
Четвърто гражданско отделение, 7336/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1185/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Митко Георгиев Петков чрез адвокат
Николай Балачев, Варна, ул. Парижка комуна
2, ет. 2, срещу Маринела Галинова Тодорова
като законен представител на Радка Миткова
Георгиева чрез адвокат Васил Василев, Варна,
бул. Сливница 98, ап. 28, и контролираща страна
Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, ул.
Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 223/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1757/2014 по описа на Софийски градски съд, подадена от Ивайло Антонов Павлов чрез адвокат
Л. Панайотова, София, ул. Парчевич 35, ет. 1,
ап. 1, срещу Националната здравноосигурителна
каса, София, ул. Кричим 1.
Четвърто гражданско отделение, 507/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
350/2014 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Профит“ – ООД, чрез адвокат Венета
Илчева Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7, ет. 8,
срещу Румяна Григорова Хворева-Овчарова чрез
адвокат Силвана Дилова, Разлог, ул. Бяла река 4Б.
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НА 4.06.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5981/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
85/2014 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Българо-американска кредитна
банка“ – АД, чрез адвокат Гергана Георгиева, София, ул. Кузман Шапкарев 4, срещу Крум Борисов
Борисов, Велико Търново, ул. Ген. Иван Сарафов
5, вх. А, ет. 3, ап. 9; Борис Крумов Борисов, Велико Търново, ул. Ген. Иван Сарафов 5, вх. А, ет. 3,
ап. 9; Снежанка Костадинова Борисова, Велико
Търново, ул. Ген. Иван Сарафов 5, вх. А, ет. 3, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение, 1073/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2339/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Даниела Георгиева Колева чрез адвокат
Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи
6А, ет. 1, срещу Николай Тодоров Костов чрез
адвокат Соня Бъчварова, Варна, бул. Мария-Луиза
24, вх. А, ет. 1, ап. 1, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Варна, ул. Георги Раковски 62.
Четвърто гражданско отделение, 1124/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
521/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Тодорка Матеева Турнова чрез адвокат
Сениха Рюстем, Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 15,
вх. В, партер, срещу Център за психично здраве
„Д-р П. Станчев“ чрез адвокат Юрий Димитров
Митев, Добрич, ул. Независимост 14, офис 504.
Четвърто гражданско отделение, 1222/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3225/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Григор Иванов Геков чрез адвокат
Янко Янков, София, ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора 11, срещу „Скиптър 2004“ – ЕООД, София,
ж.к. Люлин, бл. 520, вх. Г, ет. 1, ап. 81.
НА 8.06.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3014/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12654/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Рашиде Сабри Сабри чрез адвокат
Гергана Смоличка, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9; Мюмюн Мехмед Хакъ чрез адвокат
Гергана Смоличка, София, ул. Позитано 9, вх. А,
ет. 3, офис 9, срещу „Инс Брок Г“ – ООД, Габрово,
ул. Д-р Тота Венкова 5, вх. В, ет. 3, ап. 8, чрез
Пламен Тодоров.
Трето гражданско отделение, 5166/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
193/2014 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Петя Петкова Тодорова чрез адвокат
Светослав Димов, София, ул. Врабча 12, вх. Б,
ап. 3, срещу Изпълнителната агенция по околна
среда, София, бул. Цар Борис III № 136.
Трето гражданско отделение, 6307/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15308/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Камен Сашев Радев чрез адвокат
Иван Иванов, София, ул. Христо Белчев 29Б,
ет. 1, срещу Министерството на правосъдието,
София, ул. Славянска 1.
Трето гражданско отделение, 6318/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11743/2013 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Информационна агенция „БГНЕС“
чрез адвокат Емил Генов Василев, София, ул.
Козлодуй 49, срещу Пламен Любенов Юруков
чрез адвокат Христина Иванова Богданова, София, ул. 20 април 3, ет. 4, ап. 8.
НА 8.06.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5088/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1186/2014 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Агенция за сигурност и охрана „Сириус“ – ЕООД, чрез адвокат Вероника Канелова,
София, ул. Александър Жендов 1, ет. 3, ап. 5,
срещу Димитър Георгиев Юруков чрез адвокат
Диана Гърдева, Казанлък, ул. Иван Вазов 3,
ет. 1, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 5589/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1184/2014 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Никола Филипов Бояджиев
чрез адвокат Станила Герасимова, Стара Загора,
ул. Генерал Столетов 42А, „Комсийски и Великов“ – АД, срещу Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на МВР,
София, ул. Пиротска 171А.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 258/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
327/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Ен Касълс“ – ЕООД, с управител
Никълъс Касълс чрез адвокат Соня Бъчварова,
Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А, ет. 1, ап. 1,
срещу Андрю Саймън Милър, Великобритания,
чрез адвокат Анни Георгиева, Варна, ул. Тодор
Шошков 5, партер.
Първо търговско отделение, 929/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2147/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Аргенстрой“ – ООД, с управител
Манчо Марков Марков чрез адвокат Георги
Атанасов, София, ул. Съборна 5, ет. 3, срещу
„ГУСВ“ – ЕАД, с изпълнителен директор Цветан
Хаинов чрез адвокат Миглена Пенева, София,
ул. П. Парчевич 27.
Първо търговско отделение, 1568/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4122/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София,
пл. Света Неделя 7, срещу Недялка Цветанова
Цветкова, Враца, ул. К ирил Бу юк лийск и 8,
вх. Г, ап. 41.
Първо търговско отделение, 1650/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3606/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37,
срещу „Нармаг“ – АД, с изпълнителен директор
Румен Иванов Раев чрез адвокат Димитринка
Петрунова, Стара Загора, ул. Цар Калоян 46А,
ет. 1, офис 1.
НА 9.06.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 891/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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395/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от ДП „Ръководство на въздушното движение“, София, Летище София, бул. Брюксел 1,
срещу Радослав Костадинов Тодоров чрез адвокат
Кремена Маринова, Варна, ул. Петко Стайнов 12,
вх. 8, ет. 4, ап. 11; Искра Герчева Тодорова чрез
адвокат Кремена Маринова, Варна, ул. Петко
Стайнов 12, вх. 8, ет. 4, ап. 11, и трета страна ЕТ
„Вариант – В – Камен Вълчанов“, Варна, ул. Георги Живков 60; Мария Александрова Вълчанова,
Варна, ж.к. Младост, бл. 116, вх. 7, ет. 3, ап. 30.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5924/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
403/2014 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, Козлодуй, срещу
Димитрина Борисова Рускова чрез адвокат Светла
Генова, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3, офис 311.
Трето гражданско отделение, 6134/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8018/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Алком – Тех“ – ЕАД, чрез адвокат
Евгени Иванов Ойсолов, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 2, офис 6, срещу Александър Лъчезаров Аврамов чрез адвокат Валентин Бенатов,
София, ул. Цар Асен 25.
Трето гражданско отделение, 6841/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1361/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Любомир Даниелов Калудов чрез адвокат
Ирена Андреева, Варна, ул. Неофит Бозвели 13,
ап. 8; Даниел Димитров Калудов чрез адвокат
Георги Петров Вълев, Варна, ул. Георги Живков 2.
Трето гражданско отделение, 6884/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
615/2014 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Иван Иванов Събев, Горна
Оряховица, ул. Марин Дринов 33, срещу Силвия
Веселинова Атанасова чрез адвокат Биляна Милкова Байрактарова, Варна, ул. Юджин Скайлер 1,
ет. 1, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 252/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1471/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Величка Атанасова Георгиева чрез адвокат
Валерия Маркова, Варна, ул. Коста Тюлев 22,
срещу Даринка Панайотова Петрова, Варна, ул.
Неофит Бозвели 3, офис 15; Мария Димитрова
Милкова чрез адвокат Лиляна Чакърова, Варна,
ул. Неофит Бозвели 3, офис 15.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 264/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
209/2013 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Джони“ – ЕООД, чрез
адвокат Веселина Пиргозлиева, Габрово, ул. С.
Врачански 1, офис 9, срещу „ТИ Фузион България“ – ЕООД, Габрово, бул. Трети март 9.
Второ търговско отделение, 770/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
975/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от СД „Шумана – Шуманови с-ие“ – адвокат Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2, срещу Община Панагюрище.
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Второ търговско отделение, 809/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1225/2013 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Леонид Юриевич Москин – адвокат
Павлина Вълканова, Бургас, ул. Пиротска 11,
ет. 2, срещу ЕТ Тончо Вълчев Тонев с фирма
„Деси – Тончо Вълчев“, Раднево, ул. Магда Петканова 47.
Второ търговско отделение, 1940/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2051/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Комплексни заваръчни услуги“ – ООД,
чрез адвокат Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница
31, ет. 1, срещу „Врънгови“ – ООД, с управител
Стоян Врънгов чрез адвокат Марио Златарев,
Бургас, ул. Александровска 91, ет. 1.
Второ т ърговско отделение, 616/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1051/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 37, срещу
Комисията за защита на потребителите, София,
пл. Славейков 4а.
НА 9.06.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 404/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1050/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Димитър Петров Конзуров чрез
адвокат Силвия Александрова, София, бул. Витоша 25, ет. 5; Василка Димитрова Камжалова
чрез адвокат Силвия Александрова, София, бул.
Витоша 25, ет. 5; Мария Стоянова Конзурова
чрез адвокат Силвия Александрова, София, бул.
Витоша 25, ет. 5, срещу „Агростар“ – АД, чрез
адвокат Мирослав Мичев, София, ул. Лайош
Кошут 30, ет. 4, ап. 8.
НА 10.06.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1191/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
901/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ПАВАС“ – ООД, София, ул. Индустриална 11, срещу „Мултирама България“ – ООД,
София, ул. Сердика 23.
Второ търговско отделение, 1338/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
693/2013 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Мелихат Исаева Шокриева, Търговище,
ул. Г. Бенковски 1, вх. Б, ет. 4, офис 14; „Форест
груп 2007“ – ООД, чрез адвокат Диана Игнатова,
Търговище, ул. Преслав 2, ет. 1; Васил Русев Стоянов чрез адвокат Цветелин Игнатов, Търговище,
ул. Г. Бенковски 1, вх. Б, ет. 4, офис 14, срещу
„Тузулушка гора“ – ЕООД, чрез адвокат Румяна
Моллова, Търговище, ул. Цар Иван Асен 1, партер.
Второ търговско отделение, 1534/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2957/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от СД „Е-М-А – Станчев и сие“, Враца,
ул. Искър 8; Олег Миленов Миленов чрез адвокат
Владимир Чернев, Враца, ул. Георги Бързашки
16, вх. Д, ет. 3, ап. 84; „Адванс Техно“ – ЕООД,
чрез адвокат Владимир Чернев, Враца, ул. Георги
Бързашки 16, вх. Д, ет. 3, ап. 84.
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Второ търговско отделение, 1680/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
338/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Иванка Костова Костова чрез адвокат
Николай Свинаров, София, пл. Славейков 7в,
ет. 1, срещу Община Царево, ул. Хан Аспарух
36, Царево, и трета страна Василка Костова
Георгиева, Стара Загора, ул. Братя Жекови 86,
вх. Г, ет. 6, ап. 91.
Второ търговско отделение, 2094/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3212/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Хидрострой“ – ООД, Перник, кв.
Караманица 24, срещу „Хидрострой“ – АД, София, ул. Цар Симеон 200.
Второ търговско отделение, 2416/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
829/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Застрахователно дружество „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2, срещу
Милен Кирилов Желязков чрез адвокат Цветелина
Петкова, София, ул. Цар Асен 61, ет. 1, ап. 2.
Второ търговско отделение, 2461/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
827/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Даниела Василева Петрова чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10; Иван Велинов Петров чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, ет. 4.
Второ т ърговско отделение, 617/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
854/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, срещу
Комисията за защита на потребителите, Пловдив,
ул. Васил Левски 50.
Второ търговско отделение, 1112/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3281/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ПДЧР“ Комисия за защита на потребителите, София, пл. Славейков 4А, срещу
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София,
ул. Цар Симеон 330.
НА 11.06.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6292/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
298/2014 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Професионална гимназия по селско стопанство
чрез адвокат Даниела Русева, Шумен, Адвокатска
колегия Шумен, срещу Владимира Момчилова
Николова чрез адвокат Соня Иванова, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, офис 11.
Трето гражданско отделение, 6474/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
470/2014 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3, срещу
Любомир Станков Николов чрез адвокат Мария
Стоянова, Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 11.
Трето гражданско отделение, 6509/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2135/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Севдие Смаилова Алиева чрез адвокат
Костадин Тантенов, Асеновград, ул. Изложение 11,
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срещу Мустафа Раиф Кючук чрез адвокат Християна Костадинова Вангелова, Асеновград, ул.
Средна гора 3.
Трето гражданско отделение, 7228/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13735/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Божидаров Невенов чрез адвокат Лидия Илиева Велкова, София, ул. Княз
Борис I № 97, ет. 1, срещу Евгения Милчева
Карабельова чрез адвокат Павлина Лазарова,
София, ул. Дякон Игнатий 4, ет. 1, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 288/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
822/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Стефан Иванов Апостолов,
гр. Харманли, община Хасково, бул. България
2; Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1922/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2828/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Фонд за енергетика и енергийни
икономии – ФЕИИ“ – АДСИЦ, чрез адвокат
Георги Атанасов, София, ул. Марко Балабанов
4А, ет. 3 – 5; „Енемона“ – АД, чрез адвокат Георги Атанасов, София, ул. Марко Балабанов 4А,
ет. 3 – 5, срещу Община Криводол, ул. Освобождение 13, Криводол.
Първо търговско отделение, 2137/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
34/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Община Гулянци чрез адвокат Найден Найденов, Плевен, ул. Полтава 1,
ап. 1, срещу „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД,
с изпълнителен директор Светлозар Иванов Дичевски чрез адвокат Георги Гашаров, Плевен, ул.
Ресен 8-Б-4.
НА 15.06.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1941/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1454/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Христо Димитров Гривов чрез адвокат Младен Донев, Сливен, ул. Г. С. Раковски 1,
офис 6, срещу „Стефани Петрова – 2008“ – ЕООД,
Харманли, бул. България 22, ет. 7, ап. 8; Даниела
Христова Петрова, гр. Харманли, бул. България
22, ет. 7, ап. 8.
НА 15.06.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 39/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
135/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Бул – Вин“ – ЕООД, чрез адвокат
Милуш Бараков, Благоевград, ул. Крали Марко
1, срещу „Мак Турс“ – АД, с изпълнителен директор Методи Калъмбов, Благоевград, бул. Св.
св. Кирил и Методий 1.
Първо търговско отделение, 440/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 735/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
ЕТ „Иван Николов Пангаров“ с фирма „Пангара – Иван Пангаров“, София, ж.к. Младост 1,
бл. 30, вх. Б, ет. 5, ап. 55, срещу Застрахователно
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дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43.
Първо търговско отделение, 2322/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9855/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат
Мариан Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87,
ет. 2, срещу „Етем България“ – АД, чрез адвокат
Христо Михайлов, София, бул. Джеймс Баучер
103, ет. 2, офис 5, и трета страна „Ровена“ – ЕООД,
София, ж.к. Младост 3, бл. 302, вх. 2, магазин 3.
Първо търговско отделение, 990/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1125/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, срещу
Сдружението за правна помощ на потребителите
чрез адвокат Димитър Милчев Деков, Пловдив,
бул. Марица 93, ет. 3.
НА 17.06.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 427/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12431/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Кирилов Яръмов, София,
ул. Ген. Паренсов 45, ет. 4, ап. 9, срещу Медицински университет – София, бул. Акад. Иван
Евст. Гешов 15, ет. 12.
НА 18.06.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5874/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
310/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Ахмед Ибрямов Мехмедов чрез адвокат
Владимир Кънчев, Варна, ул. Райно Попович 12,
офис 5, срещу Спас Величков Спасов чрез адвокат
Радка Чакова, Варна, ул. Кавала 5, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 6117/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
548/2014 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Агенция „Митници“ чрез процесуален
представител Жени Савова, Свиленград, ул. Асен
Илиев 4, Митница Свиленград, срещу Димо
Стоев Димов чрез адвокат Василка Вангелова
Пожарлиева-Колева, Хасково, ул. Стефан Караджа, бл. 12 – 14, ет. 2, офис 2.
Трето гражданско отделение, 6333/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
454/2014 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Денислав Николев Колев чрез адвокат Мария Генова, Враца, ул. Лукашов 14, ап. 5,
срещу Цветелина Георгиева Пухлева чрез адвокат Димитър Марковски, София, ул. Цар Асен
1, и страна Дирекция „Социално подпомагане“,
Ботевград, ул. Свобода 1.
2664
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Живо
Тодоров Живов от с. Превала, община Чипровци,
област Монтана, ул. Огоста 52, срещу чл. 14, ал. 1,
2 и 3 като отделни разпоредби от Наредба № 11
от 2008 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планинските райони“ и
мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в
райони с ограничения, различни от планинските
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райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г., издадена от
министъра на земеделието и продоволствието,
по което е образувано административно дело
№ 2514/2015 г. по описа на Върховния административен съд, І колегия, VІІІ отделение.
2752
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Консервинвест“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Православен,
област Пловдив, община Първомай, представлявано от управителя Румен Любчов Казаков, на
заповед № РД-09-173 от 8.03.2013 г., издадена от
министъра на земеделието и храните на основание
чл. 25, ал. 4 ЗА и чл. 51, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 ЗМГО,
по което е образувано адм. д. № 12508/2014 г. по
описа на Върховния административен съд.
2777
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от сдружение „Национален синдикат на
пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ – София, на раздел III „Изисквания към водачите
на моторни превозни средства със специален
режим на движение“ и § 1, т. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба
№ I-141 от 18.09.2002 г. за условията и реда, при
които се ползва специален режим на движение
от моторните превозни средства, издадена от
Министерството на вътрешните работи, по което
е образувано адм.д. № 2191/2015 г. по описа на
Върховния административен съд.
2778
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от зам.-районен
прокурор при Районната прокуратура – Севлиево, против Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Севлиево,
приета с Решение № 18 от 24.02.2010 г., изм. и
доп. с Решение № 4 от 25.01.2011 г., изм. и доп.
с Решение № 153 от 24.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Севлиево, с искане за обявяване на
нищожност, във връзка с което е образувано адм.
дело № 59/2015 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 10.06.2015 г. в 10 ч.
2789
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Надка Лазарова Абрашева от с. Пищигово против Заповед № 15 от
3.02.2015 г. на кмета на община Пазарджик, с
която е одобрен проект за изменение на плана
за регулация за УПИ VІ-453 в кв. 50 по плана
на с. Пищигово, с който имотът се разделя и се
обособяват два нови УПИ за него – УПИ VІ-453
и УПИ ХVІІІ-453, като се променят и вътрешнорегулационните им линии със съседния УПИ
V-455 по имотни граници поради неприложена
дворищна регулация, съгласно означенията в
зелено по приложената скица. По жалбата е
образувано адм. дело № 204/2015 г. по описа на
съда. Заинтересуваните лица имат право да се
конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
2779
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Провадийският районен съд призовава Хасан
Зейдел Сюлейман-Оглу с нерегистриран в Република България адрес да се яви в съда на 9.06.2015 г.
в 10 ч. като ответник по гр.д. № 4/2015 г., заведено
от Марияна Стоянова Атанасова като майка и
законен представител на детето Силвия Хасан
Сюлейман-Оглу. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 40, ал. 2 ГПК.
2798
Софийският районен съд, 44 състав, призовава
Стефка Младенова Ангелова с последен адрес
гр. Банкя, ул. Тенев баир 29, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 9.06.2015 г. в 15 ч.
като ответница по гр. д. № 8981/2008 г., заведено от Американския университет в България,
сдружение с нестопанска цел, за иск по чл. 108
ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2797

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на Асоциация „Български въгледобив“, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 от устава свиква извънредно общо събрание на Асоциация „Български
въгледобив“ на 11.06.2015 г. в 11 ч. в София, ул. Г.
С. Раковски 108, при следния дневен ред: избор
на нов управителен съвет на АБВ. На основание чл. 16 от устава на Асоциация „Български
въгледобив“ и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се счита за законно, ако присъстват най-малко
половината от членовете му. Ако присъстващите
са под този минимум, събранието се отлага с един
час и ще се проведе на същото място при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на явилите се членове.
2805
5. – Управителният съвет на сдружение „Морал, етика и гражданско образование“, София, на
основание чл. 23, ал. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.06.2015 г. в 10 ч. в
конферентната зала на сградата на Националния институт за младежта на фондация „Миню
Балкански“, с. Оряховица, община Стара Загора,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2014 г.;
2. освобождаване на членове на управителния
съвет; 3. избор на нови членове на управителния съвет; 4. промяна на адреса на регистрация
на сдружението; 5. определяне на приоритети и
дейности на сдружението за 2015/2016 г.
2755
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на преподавателите по английски (БАПА)“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
членовете на асоциацията на 6.06.2015 г. в 18,30 ч.
в зала „Максима“ на УНСС, София 1700, ул. 8
декември, Студентски град „Христо Ботев“, при
следния дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на БАПА; 2. годишен отчет за финансовата
дейност на БАПА; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2854
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1. – Управителният съвет на сдружение „Ленд
Ровър Ентусиастс България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 14.06.2015 г. в 10 ч. в хижа „Средногорец“,
района на с. Старосел, Средна гора, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за изминалите 12 месеца; 2. избор на нови членове на
УС; 3. приемане на нови членове на сдружението;
4. изготвяне на програма за дейностите за следващите 12 месеца; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението и заинтересувани лица.
2843
1. – Управителният съвет на Ловно сдружение „Аксаковски сокол“ – Аксаково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.06.2015 г. в 18,30 ч. в сградата на ОДК – гр.
Аксаково, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за прекратяване на Ловно сдружение
„Аксаковски сокол“ чрез ликвидация; 2. избор и
назначаване на ликвидатор. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2758
11. – Управителният съвет на Ловно сдружение
„Сокол 2001“ – Аксаково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.06.2015 г.
в 18 ч. в сградата на ОДК – гр. Аксаково, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на Ловно сдружение „Сокол 2001“
чрез ликвидация; 2. избор и назначаване на ликвидатор. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2757
22. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Видин, на основание чл. 83, ал. 1 ЗА
свиква извънредно общо събрание на 6.06.2015 г. в
10 ч. в конферентната зала на Окръжния съд – Видин, при дневен ред: обсъждане на предложения
и вземане на решение за предприемане на мерки,
които да доведат до спешно разглеждане и приемане на внесения Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от Народното
събрание на Република България.
2820
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Вардарско
слънце“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 15, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 3 от устава свиква редовно отчетно общо събрание на 15.06.2015 г.
в 17 ч. в Несебър, в клуб „Македонка“, партер, ж.к.
Младост, бл. 30, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на управителния съвет за дейността
през 2014 г.; 2. освобождаване от отговорност на
председателя и членовете на управителния съвет за
дейността им от 1.01. до 31.12.2014 г.; 3. определяне
размера на членския внос за 2015 г.; 4. избиране
на управителен съвет – председател и членове; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 16 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Вардарско
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слънце“ да участват в редовното отчетно общо
събрание лично или чрез писмено упълномощени
от тях представители.
2804
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионален съюз за стопанска
инициатива на гражданите“ – Пазарджик, на
основание чл. 23 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 7.06.2015 г.
в 17 ч. на адрес Пазарджик, ул. Цар Симеон 7,
при следния дневен ред: 1. изменение на устава
на сдружението; 2. избиране и освобождаване на
членове на управителния съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
2753
1. – Управителният съвет на „Българска Асоциация за Промоция на Образование и Наука“
(БАПОН), Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 37 и 38 от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на 19.06.2015 г. в
10 ч. в Пловдив, ул. Братя Свещарови 4, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за периода 2009 – 2014 г.; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. промяна на устава на сдружението; 4. обсъждане на приоритети и насоки
за развитие на сдружението; 5. други.
2821
1. – Управителният съвет и председателят на
управителния съвет на фондация „Автомобил
проект – България“, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията
на 22.07.2015 г. в 10 ч. в Сливен, ул. Великокняжевска 20, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване дейността на фондацията и обявяването є в ликвидация; 2. избор
на ликвидатор; 3. приемане на всички баланси
и отчети до момента, включително за 2014 г.,
на фондацията; 4. освобождаване на членовете
на УС от отговорност; 5. разни. При липса на
кворум събранието ще се проведе в 11 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
2855
2. – Управителният съвет на Училищно настоятелство при Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“,
Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 10.06.2015 г. в
16 ч. в Хасково, бул. Съединение 46, в сградата
на Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ – Хасково, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на училищното настоятелство; 2. актуализиране
на членовете на училищното настоятелство; 3.
утвърждаване на бюджет за 2015/2016 г.; 4. приемане на нов устав съобразно изискванията на
ЗЮЛНЦ; 5. избор на нов УС и председател. 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.
2790
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