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ЗАКОН
за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария и Република
България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на
устойчивостта на Националната програма
по туберкулоза“ между Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
и Република България
Член единствен. Ратифицира Рамковото
споразу мение меж д у Глоба лни я фон д за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
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УКАЗ № 53
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от ХLIІI Народно събрание на
1 март 2016 г.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
(обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от
2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от
2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105
от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98 от 2014 г. и бр. 9,
61 и 101 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 10 думите „Министърът на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министърът на туризма“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на туризма“.
2. В ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министърът на туризма“.
3. В ал. 7 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на туризма“, думите
„31 май“ се заменят с „31 март“, а думите
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) За плажовете по ал. 7 съответният
областен управител може да предлага за
одобрение на министъра на туризма схема
за обезпечаване с водноспасителна дейност
през съответния летен сезон.“
5. Досегашната ал. 8 става нова ал. 9 и
в нея се създава изречение второ: „Не се
предоставят на концесия или под наем морските плажове за природосъобразен туризъм,
включени в приложението към този закон.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Министърът
на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“;
б) създава се т. 7:
„7. представлява държавата по дела, образувани във връзка с възникнали спорове по
сключени концесионни договори, съответно
договори за наем на морските плажове.“
2. В ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на туризма“.
§ 4. В чл. 8г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министърът на туризма“.
2. В ал. 2 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министърът на туризма“ и думите
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
§ 5. В чл. 8д се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 14 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на туризма“.
2. В ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на туризма“.
§ 6. В чл. 8ж ал. 2 се изменя така:
„(2) Председател на конкурсната комисия
е министърът на туризма или длъжностно
лице от Министерството на туризма, а за заместник-председател и членове се включват
представители на Министерството на туризма,
Министерството на финансите, на специализираната администрация на Министерския
съвет и на Министерството на вътрешните
работи.“
§ 7. В чл. 8з се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 4 думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на туризма“.
2. В ал. 3 думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на туризма“.
3. В ал. 5 думите „Министерството на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „Министерството на туризма“.
§ 8. В чл. 8и, ал. 1 думите „Министерството
на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
§ 9. В чл. 8л, ал. 1 думите „Министерството
на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на туризма“.
§ 10. В чл. 8н се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министърът на туризма“.
2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на туризма“.
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§ 11. В чл. 8о се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „Министърът на туризма“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 12. В глава втора „а“ се създава чл. 8п:
„Чл. 8п. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат Законът за концесиите и
правилникът за прилагането му.“
§ 13. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 9:
„9. къмпингуването и паркирането извън
определените за това места.“
2. Създава се ал. 11:
„(11) На територията на морските плажове
за природосъобразен туризъм се забраняват
дейностите по ал. 4, т. 2, буква „б“ и т. 8.“
§ 14. В чл. 13, ал. 3 думите „селищните
образувания с национално значение“ се заменят с „националните курорти“, а думите
„минист ъра на региона лното развитие и
благоустройството“ се заменят с „министъра
на туризма“.
§ 15. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 3 накрая се добавя „включително
и на морските плажове за природосъобразен
туризъм“;
б) в т. 5 накрая се добавя „включително
и от морските плажове за природосъобразен
туризъм“.
2. В ал. 4:
а) в т. 3 накрая се добавя „включително
и на морските плажове за природосъобразен
туризъм“;
б) в т. 4 думите „министъра на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят с
„министъра на туризма“ и накрая се добавя
„включително и на морските плажове за
природосъобразен туризъм“.
§ 16. Наименованието на глава пета се
изменя така: „Принудителни административни мерки и административнонаказателни
разпоредби“.
§ 17. В глава пета се създава чл. 22е:
„Чл. 22е. (1) Министърът на туризма или
оправомощени от него длъжностни лица прилагат принудителни административни мерки
в случаите на:
1. ограничаване на свободния и безплатен
достъп до морски плаж;
2. ограничаване на зоната от активната
плажна площ за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите и/или равностойния є достъп до
морето;
3. надвишаване на допустимата площ на преместваемите обекти и/или на допълнителната
търговска площ от площта на морския плаж.
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(2) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана заповед на министъра на туризма или
на оправомощени от него длъжностни лица.
(3) В заповедта по ал. 2 се определят видът
на принудителната административна мярка
и начинът на прилагането є.
(4) Заповедта за прилагане на принудителни административни мерки подлежи на
незабавно изпълнение.
(5) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва
от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Обжалването на заповедта по ал. 2 не
спира изпълнението є.“
§ 18. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. длъжностни лица, определени от министъра на туризма – за нарушения по чл. 10,
ал. 4, 6, 7, 8 и 11, чл. 24 и 24а.“
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица – за нарушения
по чл. 10, ал. 4, 6, 7, 8 и 11, чл. 24 и 24а.“
§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 9:
„9. „Морски плаж за природосъобразен
туризъм“ е морски плаж, включен в приложението към чл. 7, ал. 9, който с оглед на естествените природни дадености е необходимо да
бъде съхранен чрез опазване на биологичното
разнообразие и на екосистемите при разумно
използване на природните ресурси и върху
чиято територия не се извършва стопанска
дейност.“
§ 20. В § 10 от преходните и заключителните
разпоредби накрая се добавя „и министъра
на туризма“.
§ 21. Създава се приложение към чл. 7, ал. 9:
„Приложение
към чл. 7, ал. 9

1. Морски плаж „Иракли“.
2. Морски плаж „Бяла – Карадере“.
3. Морски плаж „Корал“.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. (1) Устройствените правилници на
Министерството на туризма и Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
се привеждат в съответствие с този закон в
срок до един месец от влизането му в сила.
(2) Министърът на финансите да извърши
необходимите промени по бюджетите на Министерството на туризма и на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г., считано от влизането в сила на промените в устройствените правилници по ал. 1.
(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
осъществяващи функции по Закона за ус-
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тройството на Черноморското крайбрежие,
преминават към Министерството на туризма
при условията и по реда на чл. 87а от Закона
за държавния служител и чл. 123 от Кодекса
на труда и в съответствие с устройствените
правилници на администрациите.
(4) Наличната към датата на влизането в
сила на този закон информация и документация във връзка с морските плажове на
територията на Република България, както
и във връзка с предоставянето на концесии
и отдаване под наем на морски плажове по
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, включително в електронен вид,
се предава от министъра на регионалното
развитие и благоустройството на министъра
на туризма в срок до един месец от влизането
в сила на този закон, в т. ч.:
1. оригиналите на сключените договори за
концесия и наем на морските плажове с всички
приложения и допълнителни споразумения
към тях, както и оригиналите, съдържащи
се в досиетата на предоставените концесии
и наеми;
2. преписките по заявления и открити процедури, свързани с предоставяне на концесии
и договори за наем на морски плажове, които
не са приключили;
3. контролните и архивните досиета на
сключени концесионни договори и договори
за наем на морски плажове.
(5) Концесионерите и наемателите по
сключените към датата на влизането в сила на
този закон концесионни договори и договори
за наем запазват правата и задълженията си
при условията на сключените договори.
(6) Дължимите към датата на влизането в
сила на този закон плащания се администрират от Министерството на туризма.
(7) Срокът на всички действащи концесионни договори и договори за наем, които
изтичат до 30 септември 2016 г., се удължава
при съгласие на концесионера или на наемателя до сключването на нов договор с
концесионер или наемател, но не по-късно
от 31 декември 2016 г.
(8) Контролът по сключените към датата на
влизането в сила на този закон концесионни
договори и договори за наем се осъществява
от министъра на туризма от момента на получаване на документите по ал. 4.
§ 23. (1) Образуваните, но неприключили
до влизането в сила на този закон административни и съдебни производства, свързани
с процедури по концесионирането или отдаването под наем на морски плажове, както и
по изпълнението на задължения по сключени
концесионни договори и договори за наем се
довършват от министъра на туризма.
(2) Образуваните административнонаказателни производства за установени нарушения на разпоредбите на чл. 10, ал. 4, 6, 7 и
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8, чл. 24 и 24а, които не са приключили до
влизането в сила на този закон, се довършват
от министъра на туризма.
§ 24. Условията на търга за отдаване под
наем на морски плаж по реда на Правилника
за прилагане на Закона за държавната собственост за 2016 г. се публикуват най-малко
15 дни преди крайния срок за подаване на
заявленията за участие, а при последващи
търгове – най-малко 10 дни преди крайния
срок за подаване на заявленията за участие.
§ 25. В Закона за туризма (oбн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г. и бр. 9, 14 и 79 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) създават се нова т. 34 и т. 35:
„34. осъществява държавната политика в
областта на концесиите на морски плажове;
35. организира и осъществява дейността по
предоставяне под наем на морските плажове,
които не са предоставени на концесия;“
б) досегашната т. 34 става т. 36 и се изменя така:
„36. прилага принудителни административни мерки, налага глоби и имуществени
санкции в случаите, предвидени в този закон
и в Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.“
2. В чл. 8, ал. 2 след думите „поддържането на туристическата инфраструктура“ се
поставя запетая и се добавя „поддържането
и управлението на морските плажове“.
§ 26. Министерският съвет привежда подзаконовите нормативни актове в съответствие
с разпоредбите на този закон в 6-месечен срок
от влизането му в сила.
§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 1 март 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
1724

РЕШЕНИЕ

за прекратяване правомощията на член на
Комисията за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 7, т. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия
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РЕШИ:
Прекратява правомощията на А постол
Иванов Димитров като член на Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 9 март 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1900

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Българската академия на науките за 2014 г.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 9 март 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1901

КОНС Т И Т У Ц ИОН ЕН С ЪД
РЕШЕНИЕ № 3
от 8 март 2016 г.

по конституционно дело № 6 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: Борис
Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Гроздан Илиев, Марияна Карагьозова, Константин Пенчев, Филип Димитров,
Георги Ангелов, Таня Райковска, Анастас
Анастасов, при участието на секретар-протоколиста Силвия Василева разгледа в закрито
заседание на 8 март 2016 г. конституционно
дело № 6 от 2015 г., докладвано от съдията
Стефка Стоева.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
4, предложение второ от Конституцията на
Република България.
Делото е образувано по искане на шестдесет и двама народни представители от
43-ото Народно събрание за установяване
на противоконституционност и произнасяне
за съответствие с общопризнатите норми на
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международното право и с международните
договори, по които България е страна, на
§ 10, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г.) и на чл. 40,
ал. 4а от Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г.; изм. и доп.,
бр. 48 от 27.06.2015 г.; последно изм., бр. 102
от 29.12.2015 г.).
С определение от 29.09.2015 г. по к. д.
№ 6 от 2015 г. Конституционният съд е счел
искането за допустимо с известно уточняване. Приел е, че законът за изменение и
допълнение на друг закон след влизането
му в сила престава да бъде самостоятелен,
тъй като от този момент той става част
от закона, който се изменя и допълва, и
п ред мет ът на иск а не т о за обя вя ва не на
противоконституционност е изменената или
допълнена разпоредба на действащия закон,
в която измененията или допълненията са
инкорпорирани. Обратно – конституционосъобразността на разпоредби от закон за
изменение и допълнение на действащ закон
могат да бъдат оспорен и самос т оя т ел но
единствено от момента на обнародването до
момента на влизането в сила, защото до този
момент те не са инкорпорирани в изменения
и допълнен закон. По тези съображения съдът е допуснал за разглеждане по същество
искането за установяване на противоконституционност и произнасяне за съответствие с
общопризнатите норми на международното
право и с международните договори, по които България е страна, на разпоредбата на
чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) (обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г.;
изм. и доп., бр. 48 от 27.06.2015 г.; последно
изм., бр. 102 от 29.12.2015 г.) и на § 9, т. 2
от Закона за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване (ЗИД ЗЗО)
(ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г.), с който е изменен чл. 40, ал. 4а (нова – обн., ДВ, бр. 102
от 21.12.2012 г.; изм., бр. 48 от 27.06.2015 г.,
в сила от 01.01.2016 г.).
В искането групата народни представители
твърдят, че разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО
противоречи на принципа на социалната
държава, тъй като принципите на социална
справедливост, сигурност, солидарност и взаимопомощ означават здравноосигурителната
солидарност да важи както при плащането
на здравноосигурителните вноски, така и при
достъпа до медицинска помощ, който трябва
да е равнопоставен. Вносителите на искането
поддържат, че оспорената разпоредба противоречи и на чл. 4, ал. 2 от Конституцията
(принцип на правовата държава), защото
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препраща същностна и важна материя да
се регулира не със закон, а с подзаконов
нормативен акт на министъра на здравеопазването, с което се накърнява принципът
на правна сигурност и стабилност. Твърди
се от сезиращия орган, че чл. 45, ал. 2 ЗЗО
противоречи на чл. 6 от Конституцията. Основният и допълнителният пакет медицинска
помощ п ро т ивоконс т и т у ц ионно раздел я т
достъпа до нея, което е дискриминация. Оспорената разпоредба според групата народни
представители противоречи и на чл. 52, ал. 1
и 3 от Конституцията, защото ограничава
конституционното право на осигурените лица
до достъпна медицинска помощ.
Вносителите оспорват и разпоредбата на
чл. 40, ал. 4а ЗЗО с твърдения, че противоречи на чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията.
Изтъкват, че държавата, като осигурител
на определени категории лица, не може
да създава за себе си привилегии относно
размера на задълженията си за заплащане
на здравноосигурителни вноски, с което да
се поставя в по-благоприятно положение в
сравнение с останалите осигурители. Според
вносителите разпоредбата противоречи и
на чл. 6 от Конституцията, защото създава
противоконституционна привилегия на достъпна медицинска помощ за категория лица,
независимо че държавата ги осигурява върху
част от осигурителния доход.
Наред с исканет о за установяване на
противоконституционност на чл. 45, ал. 2
и чл. 40, ал. 4а ЗЗО групата народни представители претендират и за произнасяне за
съответствието им с общопризнатите норми
на международното право и с международните договори, по които България е страна.
Подробни съображения за несъответствие
не са изложени, а са посочени само чл. 4
от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (обн., ДВ, бр. 66 и
80 от 1992 г.; посл. изм., бр. 38 от 2010 г.);
чл. 2, ал. 2 и чл. 5 от Международния пакт
за и коном и ческ и, с оц иа л н и и к ул т у рн и
права (обн., ДВ, бр. 60 от 1970 г. и бр. 43 от
1976 г.); чл. 25, буква „с“ и чл. 26 от Международния пакт за граждански и политически
права (обн., ДВ, бр. 60 от 1970 г. и бр. 43 от
1976 г.); чл. 20 и 21 от Хартата на основните
права на Европейския съюз; част V, чл. Е
от Европейската социална харта (обн., ДВ,
бр. 30 от 2000 г. и бр. 43 от 2001 г.) и чл. 2 от
Всеобщата декларация за правата на човека
от 10.12.1948 г.
Съдът е конституирал като заинтересовани страни по делото Народното събрание,
Министерския съвет, министъра на здра-
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веопа зва не т о, м и н ис т ъра на фи на нси т е,
Върховния административен съд, Висшия
адвокатски съвет, Комисията за защита от
дискриминация, Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен
институт, Българския лекарски съюз, Българск и я зъболек арск и с ъюз, Бъ л гарск и я
фармацевтичен съюз, Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно
осигуряване, Националната пациентска организация, Съюза на пациентите в България,
Центъра за изследване на демокрацията и
Института за модерна политика.
Първата група становища са за неоснователност на искането.
Министерският съвет поддържа, че сам
по себе си чл. 45, ал. 2 ЗЗО не може да бъде
противоконституционен, тъй като не съдържа
самостоятелна уредба на обществени отношения, чието съответствие с Конституцията
да се прецени. Предвиденото в него издаване
на друг акт въз основа и в изпълнение на
закона не е аргумент за противоконституционност. Преценката за конституционосъобразност на оспорената разпоредба следва
да бъде единствено с оглед възлагането на
уредбата на друг орган и дали тази уредба е
в рамките на конституционно предвидената
компетентност на министъра – чл. 115 от
Конституцията. Разглеждането на спорове
относно законосъобразност та на акта на
министъра на здравеопазването не е в правомощията на Конституционния съд, но той на
общо основание подлежи на съдебен контрол
и ако министърът е нарушил Конституцията
или законите в тази област, актът ще бъде
отменен като незаконосъобразен. Законовата
делегация на министъра на здравеопазването е субсидиарно да определи конкретното
съдържание на здравната помощ в наредба,
тъй като обхватът є вече е регламентиран
на законово ниво в чл. 45, ал. 1 ЗЗО. Диференцирането на пакета здравна помощ на
основен и допълнителен не нарушава конституционното право на здравноосигурените
лица за равнопоставеност и за достъпност
при ползването на здравна помощ и услуги.
Относно чл. 40, ал. 4а ЗЗО сочи, че е въпрос на бюджетна политика, на фискална,
управленска и законодателна целесъобразност начинът за определяне на размера на
здравноосигурителната вноска, както и на
осигурителната база или на осигурителния
доход, върху който се внасят вноските, а не
пряко произтичащо от Конституцията изискване. При заплащане на здравноосигурителните вноски, съобразени с финансовото
състояние на лицата (чл. 40 ЗЗО), всички
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здравноосигурени лица равнопоставено ползват медицинска помощ, която не зависи от
размера на внесените от тях суми и върху
каква база те са определени. Няма и несъответствие на двете оспорени разпоредби с
общопризнати норми на меж дународното
право и с международните договори, по които
България е страна, защото те предоставят на
държавата ни избора на конституционните
и законовите механизми за осигуряване на
социална защита на гражданите за недопускане на дискриминация и въвеждане на
гаранции за постигане на целите в областта
на здравеопазването.
Министърът на здравеопазването твърди,
че аргументацията в искането стъпва на
погрешното допускане, че се „пакетират“
заболявания, а оттук и изводът за възможна
дискриминация по признак „имуществено
състояние“. В действителност не заболяването, а болестно състояние на индивида,
което е динамично във времето и променящо
се по характер при всеки вид заболяване,
е в основата на очертаване на всеки пакет
медицински дейности, грижи, помощ, услуги, като по този начин се прави стъпка
към по-висока степен на гарантиране на
права. Това, което попада в основния или
в допълнителния пакет, няма как да е „заболяване“, защото законът е въвел в чл. 45,
ал. 1 ЗЗО именно медицинските грижи като
обект на задължително заплащане от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
и в рамките на този обхват дейности се
предвижда с оспорената разпоредба да бъде
извършено подреждането им от министъра
на здравеопазването чрез наредба в пакети
чрез списък, отразяващ обема на дейностите. В пакетите попадат не заболявания, а
дейности, които се считат от законодателя
за съответно необходими обществено дължими при определено болестно състояние
на индивида. Заболяването не е критерий,
а такъв е конкретното болестно състояние
при различните заболявания, което би могло
да бъде хронично, обострено или животозастрашаващо. Модерният парламентаризъм
определя засилена роля на изпълнителната
власт и в ръководенето на политиката на
държавата, поради което уредбата следва да се
извършва от министъра на здравеопазването,
върху който се упражнява засилен контрол.
Министърът на финансите поддържа, че
въведеното разделяне на пакета на медицински услуги на основен и допълнителен
не нарушава достъпа до тях. Всяка държава
дефинира типа и нивото на разходите за здраве, които се определят като „приемливи“, и
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те могат да бъдат свързани с предоставянето
на специфичен основен пакет, който съдържа
само медицинско необходимите и разходно
ефективните здравни грижи. Относно чл. 40,
ал. 4а ЗЗО изразява становище, че приходите
на НЗОК не се формират само от осигурителни вноски, а и от целеви субсидии от
държавния бюджет за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на
правилата за координация на системите за
социална сигурност, както и от други източници, включително субсидии (трансфери) от
държавния бюджет. Оспорената разпоредба
на чл. 40, ал. 4а ЗЗО не засяга прогласените
в чл. 52, ал. 1 от Конституцията права на
гражданите да ползват медицинска помощ
и обслужване, съответно не поставя в поблагоприятно положение осигуряваните от
държавата лица по чл. 40, ал. 3 ЗЗО за сметка
на всички останали.
Националната здравноосигурителна каса
изразява становище, че критерий за условното, според нея, разделяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК , на основен и допълни телен е
болес т но т о с ъс т оя н ие на всек и па ц иен т
независимо от неговото заболяване. Здравноосигурените лица не се делят на групи
от закона, което означава, че се ползват с
еднакви права независимо от това по кой
пакет ще бъдат лекувани, а разделянето на
пакета единствено дава възможност за индивидуален подход към всеки пациент според
състоянието, в което се намира, когато е
потърсил медицинска помощ. Същевременно
изтъква, че до определянето на основния и
на допълнителния пакет ще се прилага основният пакет, действащ към влизане в сила
на този закон, защото в настоящия момент
не е регламентирано съдържанието на новосъздадените пакети и поради това всички
изложени доводи в искането се основават на
предположения и субективни „очаквания“
от прилагането на закона и твърдени ята
за противоконституционност следва да се
разглеждат при условията на евентуалност.
Комисията за защита от дискриминация
дава становище, че разпоредбите на чл. 45,
ал. 2 и чл. 40, ал. 4а ЗЗО не би следвало да
бъдат самостоятелно преценявани като противоречащи на забраната за дискриминация,
установена в чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
Същевременно поддържа, че критериите за
предвидената диференциаци я на основен
и допълнителен пакет не би ха могли да
бъдат изведени от текстовете на Закона за
здравното осигуряване, защото последният
не дава легални дефиниции за „основен“ и
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„допълнителен“ пакет. Прави се предположение, че определени заболявания ще бъдат
включени в съответните клинични пътеки,
които задължително ще бъдат поети от НЗОК,
но ще са налице и такива, за които такава
възможност ще липсва, и по отношение на
„допълнителния“ пакет не става ясно каква
ще бъде листата с включени заболявания и
кои дейности ще бъдат обхванати.
Сдружение „Национална пациентска организация“ твърди, че от тяхно национално
представително проучване ясно проличава
недвусмислената подкрепа на общественото
мнение за раздел янето на медицинск ите
услуги, предоставяни от здравната система
на осигурените лица, и че всеки втори пълнолетен гражданин е склонен да заплаща
допълнителна здравна осигуровка. Счита,
че държавата в лицето на законодателния
си орга н след ва да поеме нед вусм ислен
ангажимент за плащане на пълния размер
на здравните осигуровки по отношение на
лицата, за които тя се явява осигурител.
Държавата се поставя в привилегировано,
по-благоприятно положение в сравнение с
останалите работодатели, както и се създава противоконституционна привилегия за
лицата, които имат достъп до медицинска
помощ по солидарния модел, без реално да
е заплатен пълният размер на здравното им
осигуряване.
Втората група становища са в подкрепа
на искането.
Българският лекарски съюз е на мнение,
че до този момент във всичките си редакции чл. 45, ал. 2 ЗЗО е предвиждал пакетът
медицинска помощ да бъде приеман с наредба на министъра на здравеопазването.
Самото разделяне на пакета на основен и
допълнителен крие потенциална възможност
за нарушаване на правото на здраве и това
е важният въпрос, който следва да бъде
изследван от съда. В хипотеза на разделяне
с цел подобряване достъпа на пациентите
до качествена и навременна помощ, при зачитане равноправието на гражданите, този
законодателен акт не би влязъл в колизия
с Конституцията, международното право и
изброените международни договори, по които
България е страна. При условие че целта е
ограничаване на бюджетното въздействие,
тоест на разходването на средствата за здраве
посредством отлагането на медицинската
помощ в допълнителния пакет напред във
времето, то този акт е в състояние да постави в неравностойно положение определени
групи лица. Разпоредбата на чл. 40, ал. 4а
ЗЗО е противоконстит у ционна, т ъй като
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държавата създава за себе си привилегировано положение, позволяващо є да внася в
занижен размер здравноосигурителни вноски
за посочените в чл. 40 ЗЗО категории лица,
осигурени за нейна сметка.
Висшият адвокатски съвет застъпва становището, че оспорената разпоредба на чл. 45,
ал. 2 ЗЗО се отнася до ключов момент от
съдържанието на задължителното здравно
осигуряване и неговата най-съществена част:
да осигури правото на достъпна медицинска
помощ като израз на конституционното право
на здравно осигуряване, което пък е основната
форма, в която се реализира конституционното право на здраве на гражданите по чл. 52,
ал. 1 от Конституцията. Разделянето на достъпната медицинска помощ на два пакета
води до нейното раздробяване, като двете
є части, наречени пакети, се степенуват по
важност на основен и допълнителен и това
нарушава основното конституционно право
по чл. 52, ал. 1 от Конституцията. Разделянето на пакетите не съдържа гаранции, че
достъпната медицинска помощ в посочения
смисъл ще бъде осигурена и създава реална
опасност, че възприетото в закона разрешение
е продиктувано от фискални, а не от социални съображения. Оспорената разпоредба
е с неясно и неопределено съдържание, защото не установява критериите за извършване на разделянето и разпределението на
дължимата медицинска помощ, и възлага
извършването на разделението на най-ниския по степен подзаконов нормативен акт
по чл. 7 от Закона за нормативните актове
(ЗНА) (ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г.) – наредба
на министъра на здравеопазването. Не е
допустимо такова високо по ранг и свързано с живота на гражданите основно право,
каквото е конституционното им право на
здраве, да бъде предоставено за уреждане в
съществената част от съдържанието си на
ведомствен подзаконов нормативен акт. Държавата чрез законодателния си орган е установила в чл. 40, ал. 4а ЗЗО по-благоприятни
разрешения при определянето и плащането
на дължимите здравноосигурителни вноски,
които тя дължи като осигурител на лицата по
чл. 40, ал. 3 ЗЗО. Отрицателните последици
от прилагането на оспорената разпоредба не
се изчерпват само с неравенството на държавата като осигурител с другите осигурители
на здравно осигуряване, а те се отразяват
и на финансовото обезпечаване на цялата
система на здравното осигуряване.
Асоциацията на дружествата за здравно застраховане излага съображения, че с
изменението на чл. 45, ал. 2 ЗЗО се нару-

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

шава принципът на равнопоставеност на
българските граждани при ползването на
гарантираното от задължителното здравно
осигуряване безплатно медицинско обслужване и се създава правна възможност една
част от гражданите с по-добри материални
възможности да заплащат за своевременното
им предоставяне на необходимата медицинска помощ (лично или чрез сключване на
застраховка), а останалите да чакат, докато
се намери възможност за лечението им, без
да заплащат допълнително за него. Правото
на ползване на безплатно медицинско обслужване се урежда на практика с нормативен акт на министъра на здравеопазването,
а в случаите на попадане на заболяването
в „допълнителния“ пакет граж даните ще
заплащат два пъти лечението си – чрез задължението си да внасят личните си вноски
по задължителното здравно осигуряване и
втори път ще бъдат принудени да заплатят
за него, когато не искат да чакат, и то по
цени, свободно определени от всяко лечебно
заведение. Заключава, че с изменението на
чл. 45, ал. 2 ЗЗО на практика се цели да
се узаконят лимитите на средствата, които
НЗОК налага на лечебните заведени я за
болнична помощ, и да се узакони принудата
пациентът да заплаща за своето лечение.
Конституционният съд, като обсъди установените по делото факти, доводите в
искането и съображенията в становищата
на заинтересованите страни, прие следното:
І. Относно искането по чл. 45, ал. 2 ЗЗО:
В редакцията преди извършеното изменение със ЗИД ЗЗО (ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г.)
разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО определя
цялата медицинска помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15, като основен пакет,
гарантиран от бюджета на НЗОК, и делегира
на министъра на здравеопазването определянето му с наредба. Легалното определение
на понятието „основен“ пакет по смисъла на
Закона за здравното осигуряване в редакцията преди посоченото изменение се съдържа
в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на
закона и представлява определени по вид и
обхват дейности, по отделни специалности,
дейности за лечение на определени заболявания или на група заболявания, които са
достъпни за всички здравноосигурени лица
в обем, при условия и по ред, определени в
Националния рамков договор.
В оспорената разпоредба на чл. 45, ал. 2
ЗЗО след изменението є, извършено с § 10,
т. 2 ЗИД ЗЗО (ДВ, бр. 48 от 2015 г.), в изречение първо думата „основен“ е заличена, а
в изречение второ се предвижда пакетът да е
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основен и допълнителен и да се определя с
наредба на министъра на здравеопазването,
която да се актуализира веднъж годишно в
срок до 31 октомври на съответната година.
Едновременно с това навсякъде в Закона
за здравното осигуряване, включително и
в § 1, т. 2 ДР ЗЗО, думата „основен“ пред
думата „пакет“ е заличена, без да са дадени
легални определени я на новосъздадените
„основен“ и „допълнителен“ пакет, които
да дадат представа какво е същностното им
съдържание и каква е разликата между тях.
Както в оспорения чл. 45, ал. 2 ЗЗО, така и
в целия закон не се съдържат разграничителните критерии между двата пакета, не е
посочена разликата между тях, в кои случаи
осигурените лица ще имат право да ползват
дейности от медицинската помощ, включена
в „основния“ пакет, а в кои случаи ще „попадат“ в „допълнителния“ пакет, както и по
какъв начин и при какви обстоятелства те
ще преминават от единия пакет в другия.
На практика чл. 45, ал. 2 ЗЗО дава само
наименованията на новите пакети без уредба на съдържанието им. На законово ниво
остава неясно какви ще бъдат последиците
за осигурените лица.
В мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното
осигуряване № 502-01-13, внесен от Министерския съвет в 43-ото Народно събрание на
2.02.2015 г., е посочено само, че пакетът от
медицински услуги, който заплаща НЗОК,
се разделя на основен и допълнителен, а
конкретните медицински дейности, които
ще се включат в пакетите, ще продължат да
се регламентират с наредба на министъра
на здравеопазването.
Фактът, че към момента на изменението
на оспорения чл. 45, ал. 2 ЗЗО няма яснота
относно разграничителния критерий между
пакетите, се установява и от § 41 ЗИД ЗЗО
(ДВ, бр. 48 от 2015 г.), съгласно който до
определянето на основен и допълнителен
пакет по реда на чл. 45, ал. 2 ЗЗО се прилага
основният пакет, действащ към влизане в
сила на този закон.
Критериите за разделянето на единния
основен пакет на два нови пакета не са изяснени и в дебатите от пленарните заседания
на Народното събрание при обсъждане на
законопроекта на 18 и 19 март и на 3, 4 и
16 юни 2015 г., видно от стеног рафск ите
дневници.
Наредба № 11 от 9.12.2015 г. на министъра
на здравеопазването за определяне на пакета
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК (обн., ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.
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и бр. 99 от 16.12.2015 г.), също не съдържа
критерии за разделение на медицинските
дейности между основния и допълнителния
пакет. Единствената посочена разлика е, че
дейностите от основния пакет по ал. 1 се
планират за изпълнение без отлагане във
времето (чл. 1, ал. 2), докато дейностите
от допълнителния пакет по същата алинея
в зависимост от състоянието на пациента
по медицинска преценка могат да бъдат
планирани за изпълнение или преоценка с
отлагане във времето, но не по-късно от два
месеца (чл. 1, ал. 3 от наредбата).
Допълнителният пакет здравни дейности
има своето място и в одобрената от Министерския съвет на 18.02.2015 г. Концепция
„Цели за здраве 2020“, според която, предвид
ефективното разходване на средствата за здраве, се налага прегрупиране на финансовите
ресурси, като се предвиди и допълнителен
пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК,
които да позволят планиране чрез листа на
чакащите. И в Приоритет 2, Политика 2.1 от
Националната здравна стратегия на Народното събрание (ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)
е посочено, че ефективното разходване на
средствата за здраве налага стратегическо разпределение на ресурсите: по пакети здравни
дейности; по видове медицинска помощ; по
видове здравноосигурени лица и източници
на здравноосигурителните плащания, като
в допълнителния пакет на здравноосигурените лица ще бъдат осигурени възможност
и право на избор да ползват здравни услуги
извън регламентирания ред чрез договор за
медицинска застраховка.
Вярно е разбирането, че в пакетите по
чл. 45, ал. 2 ЗЗО се включват не болести,
а медицинските дейности по алинея първа
на чл. 45 ЗЗО (с изключение на т. 11, 12 и
15). Съгласно последната медицинските и
денталните дейности, извънболничната и
болничната медицинска помощ за диагностика и лечение се свързват от закона със
заболяването на осигуреното лице, а не с
болестното му състояние, както се сочи в
някои от становищата (Министерския съвет,
минист ъра на зд равеопазванет о, НЗОК).
Забол яванет о е динам и чен, неп рек ъснат
процес на промяна на различни състояния,
който преминава през стадии на възникване,
протичане, лечение и излекуване, докато
здравословното състояние е само преходен,
кратък и измерим момент от процеса на
заболяването.
Съществуващата в закона неяснота относно критериите за разграничение на пакетите
и последиците от това предопределя и не-
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пълнотата на уредбата относно финансовото
обезпечаване на медицинските дейности и
особено за допълнителния пакет. Това води
до затруднения на гражданите да се ориентират в уредбата и да упражняват правото
си на здравно осигуряване и на изпълнителите на медицинска помощ, които трябва
да прилагат пакетите. Пак в резултат от
неяснотата на оспорената разпоредба искането на вносителите и част от становищата
съдържат различни мнения и заключения,
които изхождат от предположения относно
разграничителните критерии между двата
пакета медицинска помощ.
Правата на гражданите на достъпна медицинска помощ чрез здравно осигуряване
и безплатно ползване на медицинско обслужване са основни конституционни права
и са неотменими съгласно разпоредбата на
чл. 57, ал. 1 от Конституцията, както вече
се е произнесъл Конституционният съд с
Решение № 8 от 2.04.1998 г. по к. д. № 3 от
1998 г. за тълкуване на чл. 52, ал. 1 от Конституцията. Правото на здравно осигуряване
е основно право и това се определя от конституционната му уредба и от значението
му за живота на гражданите (вж. Решение
№ 8 от 14.07.2012 г. по к. д. № 16 от 2011 г.).
Правото на здравно осигуряване е уредено
в чл. 52, ал. 1 от Конституцията, съгласно
който гражданите имат право на здравно
осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване
на медицинско обслужване при условия и по
ред, определени със закон. Конституционната
разпоредба изхожда от правото на здраве като
основно право на гражданите, макар да не го
формулира изрично, и предоставя уредбата на
начина на здравно осигуряване, на видовете
осигуряване, на размера на здравноосигурителната вноска, на осигурителната база, на
осигурителния доход и на други правила да
се уредят в закони. Законодателят преценява по целесъобразност каква система на
здравно осигуряване да приеме и на какви
принципи то ще се осъществява в съответствие с конституционните норми. Той може
да даде едно или друго конкретно разрешение по целесъобразност, стига то да не е в
несъответствие с принципите на Основния
закон (вж. Решение № 10 от 13.09.2012 г. по
к. д. № 15 от 2011 г.). Законодателят може
по целесъобразност при за дъл ж ителното
здравно осигуряване да определя обема на
медицинската помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК, и нейното разделяне в един или
повече пакети, доколкото не се нарушават
принципи и разпоредби на Основния закон.
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Установяването на условия и ред за заплащане на медицинската помощ по избор на
пациента в никакъв случай не отменя и не
накърнява основните конституционни права
на гражданите, прокламирани с чл. 52, ал. 1
от Конституцията (в този смисъл Решение
№ 8 от 2.04.1998 г. по к. д. № 3 от 1998 г. за
тълкуване на чл. 52, ал. 1 от Конституцията).
От конституционната разпоредба на чл. 52,
ал. 1 се налага изводът, че основните обществени отношения, свързани с правото
на здравно осиг у ряване, трябва да бъдат
уредени със закон. Основният закон изрично
възлага на Народното събрание уреждането
на условията и реда да става със закон, а не
с подзаконов нормативен акт, и то с наредба
на едноличен държавен орган. Основните
обществени отношения трябва да се уреждат
със закон. В случая уредбата им с подзаконов
нормативен акт, с предвидената за пръв път
възможност за ежегодно актуализиране, прави уредбата временна, нестабилна и нетрайна. Системата на задължителното здравно
осигуряване, осъществявано на принципа на
солидарност, следва да съдържа ясни правила
в закона, за да се гарантират стабилност и
предвидимост на правната уредба и защита
на основното право на гражданите на здравно осигуряване. В случая конституционното
изискване за уреждане на законово ниво на
условията и реда за осигуряване на достъпна
медицинска помощ е останало изцяло неизпълнено, защото липсва уредба на критериите
за въвеждане на два различни пакета.
Основните за предмета на регулираното
право отношения в случая са правото на
здравно осигуряване и достъпна медицинска
помощ. Критериите, по които се формира
съдържанието на основния и допълнителния
пакет, тоест на самата реализация на правото на здравно осигуряване, принадлежат
към категорията основни обществени отношения, предмет на регулиране само със
закон. Разграничителните критерии между
предоставяните пакети медицинска помощ
трябва да се уредени в закона и едва след
очертаване на законовата рамка те могат да
се детайлизират и конкретизират в подзаконов нормативен акт.
Както многократно е подчертавал Конституционният съд, Народното събрание, на
което Конституцията възлага уреждането със
закон на определени основни обществени
отношения, не може да делегира на орган на
изпълнителната власт да уреди с подзаконов
нормативен акт обществени отношения, за
които на конституционно ниво (чл. 52, ал. 1)
е предвидено да бъдат предмет само на за-
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конодателна уредба. Липсата на законова
уредба на основни обществени отношения
противоречи и на принципа за разделение
на властите по чл. 8 от Конституцията, тъй
като се възлага на орган на изпълнителната власт да осъществи дейност, която е от
компетентността на Народното събрание.
Без да са посочени дори и в най-схематичен
вид основните същностни характеристики
на „основния“ и „допълнителния“ пакет, с
оспореното изменение на чл. 45, ал. 2 ЗЗО
директно се прогласява разделянето на т.нар.
пакет на два отделни. Законът не въвежда
критериите, въз основа на които осигурените
граждани могат да ползват при необходимост
някой от пакетите или преминаването от
един пакет в друг. В действителност именно
това са условията и редът, по които гражданите могат да получат нужната медицинска
помощ, и за тези критерии Конституцията в
чл. 52, ал. 1 изрично изисква уредба на ниво
закон. Законодателната празнота не може
да бъде запълнена от подзаконов нормативен акт, стратегия или концепция. Приетото законодателно решение за директното
възлагане на подзаконова нормотворческа
компетентност на министъра на здравеопазването относно материя, която подлежи
на регламентация единствено със закон, не
удовлетворява конституционните изисквания
на чл. 8 и чл. 52, ал. 1 от Конституцията и
на тези основания следва да бъде обявена
за противоконституционна.
Съдът не споделя разбирането, че критериите за разделяне на два пакета и последиците
от това е невъзможно да бъдат уредени в закон поради динамичност на материята и това
трябва да стане с наредба, като предимство
на която, при това, се изтъква въведената
за пръв път възможност ежегодно да бъде
актуализирана от издателя є. Нещо повече,
след като уредбата може да се извърши еднолично от министъра на здравеопазването
с наредба, на още по -г ол я мо основа н ие
тя може са се извърши в синтезиран вид
от парламента. Материята, свързана с основното право на гражданите на достъпна
медицинска помощ, не е по-динамична от
материите, свързани с останалите основни
права, за да е налице изключение, което да
налага подзаконова уредба.
Съдът не намира за правилно и твърдението, че обхватът на здравната помощ е
регламентиран на законово ниво в чл. 45,
ал. 1 ЗЗО, а делегацията на министъра на
здравеопазването е да определи конкретното
съдържание на здравната помощ. Видовете
медицинска помощ са бланкетно изброени

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

в чл. 45, ал. 1 ЗЗО, но от това не следва,
че общест вени те от ношени я, свързани с
достъпността на здравната помощ и равния
достъп на гражданите, са уредени със закон,
и то именно в тази алинея. В искането се
оспорва изменението в чл. 45, ал. 2 ЗЗО
относно създаването на два нови пакета, а
не видовете медицинска помощ по чл. 45,
ал. 1 ЗЗО. От факта, че видовете медицинска
помощ имат законова уредба, не следва, че
осигурените лица, попаднали в „основния“
или „допълнителни я“ пакет, ще пол у чат
достъпна медицинска помощ по смисъла на
чл. 52, ал. 1 от Конституцията – възможност
за лечение на всички граждани и заплащане
на цената му от осигурителния орган (НЗОК)
в случай на заболяване и равни условия и
еднакви възможности за всички граждани
за ползване на лечение (вж. Решение № 32
от 26.11.1998 г. по к. д. № 29 от 1998 г.).
Конституционният съд не споделя становището, че досега пакетът медицинска
помощ е уреждан с наредба на министъра на
здравеопазването, поради което подходът не
е нов и е в съответствие с Основния закон.
Когато пакетът е само един (основен) и § 1,
т. 2 ДР ЗЗО дефинира съдържанието му,
няма необходимост законът да обосновава
разлики с други пакети.
Твърденията в някои от становищата,
че наредбата на министъра на здравеопазването подлежи на съдебен контрол, поради
което няма нарушение на чл. 52, ал. 1 от
Основния закон, не се споделят от съда.
При оспорване по реда на чл. 185 и сл. от
А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд изцяло или
частично на Наредба № 11 от 9.12.2015 г. на
министъра на здравеопазването съдът няма
да може да провери нейната валидност и
законосъобразност поради липсата на законово ниво на същностното съдържание
на пакетите медицинска помощ, което на
практика води до изключване на съдебния
контрол върху наредбата.
Оспорената разпоредба противоречи и на
принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1
от Конституцията. Правилото на сочената
конституционна разпоредба държавата да се
управлява според Конституцията и законите
на страната е основно начало на конституционния ред, основата на правното регулиране на всички обществени отношения. То
може да се спази само ако съдържащите се
в нормативните актове разпоредби са ясни,
точни и непротиворечиви, защото в противен случай те не биха могли да регулират
основните обществени отношения (в този
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смисъл вж. Решение № 9 от 1994 г. по к. д.
№ 11 от 1994 г.; Решение № 5 от 2002 г. по к.
д. № 5 от 2002 г.; Решение № 4 от 2010 г. по
к. д. № 1 от 2010 г.; Решение № 8 от 2012 г.
по к. д. № 16 от 2011 г.).
Изискването на чл. 52, ал. 1 от Конституцията не е самоцелно, доколкото е обвързано
и със съблюдаването на конституционния
принцип на правовата държава по чл. 4, ал. 1.
Касае се за осигуряването на дължимата
правна сигурност, предвидимост и гаранции
за спазването на основните права на гражданите, каквито несъмнено са тези на здравно осигуряване и на достъпна и безплатна
медицинска помощ. Проведеният пълно и
последователно подход на конституционния
законодател е за уреждане на законово ниво
на основните права на гражданите и границите на тяхното упражняване и ограничаване,
поради което няма основание правото на
здравно осигуряване да се отклонява от този
принцип. Критериите за обособяване на два
различни пакета, осигурявани от бюджета на
НЗОК, следва да бъдат очертани в закона,
а това не е направено.
Разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО противоречи на принципа на правовата държава и
защото е неясна, и не само създава предпоставки за противоречиво правоприлагане, а и
дава възможност да се запълва с различно
съдържание сега или в бъдеще. Законът не
изяснява на каква основа трябва да се направи
разграничението между двата пакета и какви
са целените последици от него. Според част
от становищата по делото в първия пакет се
отделят по-тежките, рисковите състояния на
нуждаещите се от лечение осигурени лица,
а от това следва по-бързото извършване на
съответния вид медицински дейности. Възможно е точно такава да е била идеята на
законодателя, но на практика тя е останала
лишена от всякаква правна регламентация.
Няма конституционна забрана осигурените
лица с по-сериозни заболявания, освен неотложната медицинска помощ по чл. 45, ал. 1,
т. 5 ЗЗО, да ползват и друг вид медицински
дейности с предимство във времето, но по
този въпрос в Закона за здравното осигуряване съществува абсолютна празнота.
Разделяне на видовете медицинска помощ,
заплащана от бюджета на НЗОК, е напълно
възможно да бъде направено от законодателния орган, който да уреди първичните
обществени отношени я с раздел янето на
медицинската помощ. Уредбата на разграничителните критерии следва да стане с
понятията, употребявани и дефинирани в
действащото законодателство.
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По изложените съображения разпоредбата
на чл. 45, ал. 2 ЗЗО следва да бъде обявена
за противоконституционна.
Поради установената вече противоконституционност на оспорената разпоредба съдът
не счита за необходимо да се произнася по
искането в частта за установяване на съответствието є с общопризнатите норми на
международното право и международните
договори, по които България е страна, тъй
като това е безпредметно.
ІІ. Относно искането по чл. 40, ал. 4а ЗЗО:
Оспорената разпоредба на чл. 40, ал. 4а
ЗЗО, в сила от 1.01.2016 г., след изменението с § 9, т. 2 ЗИД ЗЗО (ДВ, бр. 48 от
27.06.2015 г.), предвижда за лицата по ал. 3
осигурителната вноска да се внася в размера,
определен със закона за бюджета на НЗОК
за съответната година, върху 55 на сто от
минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2016 г., като
всяка следваща година се увеличава с 5 на
сто до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
Разпоредбата е нова, създадена със ЗИД ЗЗО
(ДВ, бр. 102 от 2012 г.). В редакцията към
момента на създаването є е предвидено осигурителните вноски да се определят върху
половината от минималния осигу рителен
доход на самоосигуряващите се лица, без
да има поетапно увеличение.
Основният закон в чл. 52, ал. 2 прогласява, че здравеопазването на граж даните
се фи на нси ра о т д ържа вн и я бюд жет, о т
работодателите, от личните и колективните
осигурителни вноски и от други източници.
Както вече беше посочено по-горе, Конституцията не определя размера на осигурителните вноски и на осигурителния доход,
а възлага условията и реда за определянето
им да стане със закон, при приемането на
който парламентът, преценявайки настоящите финансови възможности и ограничения,
ги урежда по целесъобразност, защото размерът на осигурителната вноска е елемент
о т да н ъч но - оси г у ри т ел ната пол и т и ка на
д ърж а вата. К а к т о вече се е п роизнес ъ л
Конституционният съд с Решение № 13 от
15.07.2003 г. по к. д. № 11 от 2003 г., поради
динамиката на икономическите възможности
на гражданите и обществото регулирането
и начинът на подпомагане на нуждаещи се
от социално подпомагане лица са възложени на законодателя. Той е свободен, след
като съобрази потребностите на лицата и
възможностите на обществото, да променя
тази уредба и доколкото преценката е по
целесъобразност, тя е от компетентност на
Народното събрание.
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Здравноосигурителните вноски, дължими от осигурените лица, поначало не са в
еднакъв размер, въпреки че всички лица
независимо от размера на осигурителните
вноски имат равен достъп до медицинска
помощ и ползват ед н и и с ъщ и зд ра вн и
дейности, независимо кога е възник нало
осигурителното правоотношение, какъв е
размерът на осигурителната вноска и кой я
внася в бюджета на НЗОК. Конституцията
не съдържа изискване за еднакъв размер на
здравноосигурителната вноска, дължима от
всички осигурени лица. Поради това Законът за здравното осигуряване предвижда за
различни групи осигурени лица диференциран осигурителен доход, чиито максимум
и минимум са определени със закон, но не
по-малък от минималния осигурителен доход.
В резултат на това осигурените лица внасят
различни по размер осигурителни вноски,
но тъй като те не се обособяват в партиди
поради изгра ж дането на задъл ж ителното
здравно осигуряване на фондов принцип и
поради принципа на солидарността по чл. 5,
т. 5 ЗЗО, всички лица получават еднакво
медицинско обслужване. Същевременно тук
следва да се отбележи, че не всички осигурени
лица плащат осигурителни вноски съобразно доходите си, защото законът предвижда
таван на максималния осигурителен доход,
както и че трансферите от държавния бюджет за осигурителни вноски на определени
групи лица без или с ограничени доходи са
от постъпилите в републиканския бюджет
данъци от всички данъкоплатци. Доколкото
действително в бюджета на НЗОК постъпват
по-малко вноски поради частичното плащане
на осигурителните вноски на лицата по чл. 40,
ал. 3 ЗЗО, то държавата, предвид особеното
си качество, при необходимост покрива недостига в бюджета на НЗОК. Следва да се
отчете, че оспореното изменение на чл. 40,
а л. 4а ЗЗО, коет о п редви ж да за п лаща не
от държавата на по-високи осигу рителни
вноски и ежегодното им увеличение, прави
оспорената разпоредба по-благоприятна за
финансирането на бюджета на НЗОК.
Полагането на засилени грижи за уязвимите групи граждани е важен елемент на
социалната държава. Между тях са лицата,
изброени в чл. 40, ал. 3 ЗЗО, които нямат
осигурителен доход, който да се ползва като
основа за изчисляване на осигурителната
вноска по аналогия със сходни случаи с лицата
по чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б“ и ал. 5, т. 1
ЗЗО. Разпоредбата изрично препраща към
алинея 3 на чл. 40 ЗЗО, според която държавата чрез своя бюджет поема отговорността
за осигуряване на осигурителните вноски
на някои материално затруднени граждани
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(нап ример м ла деж и, кои т о п род ъ л жават
образованието си; включените в системата на социално подпомагане; задържаните
под стража и лишените от свобода; лицата
в производство за предоставяне на статут
на бежанец или право на убежище и др.).
Правилото здравноосигу рителната вноска
да се определя върху дохода на осигуреното лице (чл. 40, ал. 1 ЗЗО) не е приложено
по отношение лицата по чл. 40, ал. 3 ЗЗО,
защото те на различни основания нямат доходи и поради това законодателят предвижда
вноските да се определят върху минималния
осигурителен доход и по-точно в настоящия
момент върху 55 на сто от него. По този начин
законът имплицитно освобождава тази група
социално слаби граждани от задължението
сами да плащат вноск ите си за здравно
осигуряване, а същевременно им признава
пълните права на здравноосигурени лица.
Това законодателно решение е обществено
необходимо и със своята справедливост и
хуманизъм съответства на принципите на
социалната и правовата държава, утвърдени
в чл. 4 от Конституцията и нейния преамбюл (вж. раздели ІІ и ІІІ на Тълкувателно
решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14
от 1992 г.).
Конституционният съд намира за необходимо да подчертае, че държавата не може да
бъде разглеждана и дефинирана като обикновен осигурител, каквито са здравноосигурените лица, които правят индивидуалните
си осигурителни вноски, и работодателите
или ведомствата, когато е предвидено в закон осигурителните вноски да са изцяло за
тяхна сметка. Държавата осигурява изцяло
лицата по чл. 40, ал. 1, т. 4 и 8 и ал. 2 ЗЗО
за сметка на държавния бюджет. Тя осигурява изцяло и спешната медицинска помощ.
Държавата не е абдикирала от грижата да
осигури и по друг начин достатъчен финансов
ресурс на НЗОК – например чрез субсидии
(трансфери) от държавния бюджет по чл. 23,
ал. 1, т. 11 ЗЗО (чл. 48, ал. 4 от Закона за
публичните финанси) (обн., ДВ, бр. 15 от
15.02.2013 г.; изм., бр. 95 от 08.12.2015 г.) или
чрез ползване на краткосрочни безлихвени
заеми от държавния бюджет по чл. 23, ал. 2
ЗЗО (чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси) (в същия смисъл вж. Решение
№ 13 от 15.07.2003 г. по к. д. № 11 от 2003 г.).
На л и це е и с ъще с т вена ра з л и к а меж д у
осигу рителните вноски и трансферите от
държавния бюджет – първите са публични
държавни вземания, събирането на които се
извършва по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, а вторите са бюджетни
взаимоот ношени я на д ържавни я бюд жет
с бюд жетите на социалноосиг у рителните
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фондове, за които е приложима глава четвър та – Бюд же т н и вза и моо т ношен и я, о т
Закона за публичните финанси. Поради това
и самият Закон за здравното осигуряване в
чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 разграничава в самостоятелни пунктове осигурителните вноски,
от една страна, и от друга – трансферите от
държавния бюджет за осигурителните вноски
на лицата по чл. 40, ал. 1, т. 4 и 8 и ал. 2 и
3. Поради това съдът не счита, че държавата
се поставя в по-благоприятно положение от
останалите осигурители при извършването
на трансфери за осигурителни вноски.
Н яма връзка и ек вивалентност меж ду
размера на осигурителната вноска на осигу реното лице, от една страна, и вида и
качеството на медицинската помощ, която
то получава, от друга страна. Предпоставката за възникване за осигуреното лице на
право на здравно осигуряване и то да може
да получи медицински дейности и услуги
при необходимост е само наличието на заплатена осигурителна вноска. Поради това
лицата по чл. 40, ал. 3 ЗЗО, независимо че
за тях трансферът от държавата е направен
на база, която е по-ниска от минималния
осигурителен доход на самоосигуряващите
се лица, не са поставени в неравностойно
положение в сравнение с останалите осиг у рени лица, защото имат равен дост ъп
до медицинско обслужване. Не е нарушен
принципът по чл. 6, ал. 2 от Конституцията
за равенство на гражданите пред закона,
защото лицата по чл. 40, ал. 3 ЗЗО ползват
същите права като всички здравноосигурени
лица. Осигурените лица по чл. 40, ал. 3 ЗЗО
получават медицински услуги в пълен обем
независимо от по-ма лк и те осиг у ри телни
вноски от бюджета на държавата.
Неоснователно е твърдението в искането,
че оспореният чл. 40, ал. 4а ЗЗО противоречи
на чл. 6 от Конституцията, тъй като създава привилегия за една група граждани да
ползват същите права като всички останали
граждани, включени в системата на здравното осигуряване, независимо че внасяните
за тях от държавния бюджет осигурителни
вноски са по-ниски по размер от вноските
на други осигурени лица. Оспорената разпоредба сама по себе си е неотносима към
конституционните принципи за равенство
пред закона и забраната за дискриминация по признаците, посочени в чл. 6, ал. 2
от Конституцията, защото не е нарушено
правото на здравно осигуряване и всички
осигурени лица получават равен достъп до
медицинска помощ. Законовата привилегия
определени групи граждани да не заплащат
с а м и зд ра вно о си г у ри т е л н и т е си вно ск и
поради материални затруднения е уредена
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в неоспорената с искането разпоредба на
чл. 40, ал. 3 ЗЗО, съществуването на която е
оправдано с оглед на социалния характер на
държавата и принципа на справедливостта.
По горните съображения съдът намира
искането за установяване на противоконституционност на чл. 40, ал. 4а ЗЗО за неоснователно.
Искането не съдържа конкретни доводи в
подкрепа на твърдението, че оспорената разпоредба на чл. 40, ал. 4а ЗЗО не съответства
на международното право и на международните договори, по които България е страна.
В тази част на искането вносителите само са
изброили някои принципни норми и отделни
клаузи на различни международни актове,
абсолютно идентични с тези, посочени в
искането в частта му по чл. 45, ал. 2 ЗЗО.
Поначало изброените в искането актове
не са свързани със задълженията на социалната държава за осигуряване на финансовата стабилност на здравноосигурителната
система, за да бъдат относими към чл. 40,
ал. 4а ЗЗО, а някои от тях не се отнасят
и к ъм ра венс т во т о на г ра ж да н и т е п ред
закона и към забраната за дискриминация
в здравеопазването и съответните здравноосигурителни отношения. Например чл. 14
КЗПЧОС е релевантен към упражняване на
правата и свободите, предвидени в конвенцията, сред които не са социалните права, а
чл. 25, буква „с“ МПГПП – към достъпа до
държавна служба в договарящите се държави. Останалите изброени актове изразяват
принципите на равенство на гра ж даните
пред закона и забраната за дискриминация,
които не само са у редени в българската
Конституция (чл. 6, ал. 1 и 2), но и винаги
са тълкувани от Конституционния съд съобразно духа и съдържанието, вложени в съответните обвързващи страната международни
правни инструменти. Следователно горните
съждения в подкрепа на заключението за
констит у ционосъобразност на оспорената
разпоредба на чл. 40, ал. 4а ЗЗО е напълно
валидно, а от тях следва заключението за
неоснователност на искането за установяване
на съответствието є с общопризнатите норми
на международното право и с международните договори, по които България е страна.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4, предложение второ
от Конституцията на Република България
Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни
1998 г.; изм. и доп., бр. 48 от 27 юни 2015 г.;
последно изм., бр. 102 от 29 декември 2015 г.).
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Отхвърля искането на шестдесет и двама
народни представители от 43-то Народно
събрание за установяване на противоконституционност и произнасяне за съответствие с
общопризнатите норми на международното
право и международните договори, по които
България е страна, на разпоредбата на чл. 40,
ал. 4а от Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г.; изм. и
доп., бр. 48 от 27 юни 2015 г.; последно изм.,
бр. 102 от 29 декември 2015 г.).
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 6 от 2015 г. на
конституционния съдия Филип Димитров
Правната норма е израз на воля – на законодателя или суверена-учредител, а при подзаконовите нормативни актове – на изпълнителната власт в рамките на възложеното є от
законодателя. Противоконституционността
на една разпоредба следователно се определя от вложената в нея воля за създаване на
уредба, отклоняваща се от конституционните
правила и принципи. Доколкото такава воля
не е намерила израз в оспорваната разпоредба
на новата алинея втора на чл. 45 от Закона
за здравното осигуряване, тя не може да се
счита за противоконстит у ционна. В този
смисъл са и мотивите на Решение № 2 от
2009 г. на КС по к.д. № 1 от 2009 г., което
развива принципа за съхраняващото закона
(конформно) тълкуване.
Конституцията е еднакво задължителна за
всички – за легислатурата, за съдилищата, за
администрацията и всички други държавни
органи, както и за гражданите. Хипотезата,
че на базата на допустима от Конституцията
и закона делегация някой би могъл да създаде
подзаконов акт с противоконституционно
съдържание, е правно неубедителна – винаги в някаква степен е възможно орган да
действа противоконституционно, но тогава
ще следва да се решава по съществуващия
ред въпросът за противозаконност та или
противоконституционността на неговия акт.
Действително чл. 52, ал. 1 и 2 от Конституцията посочва, че уредбата за здравното
осигуряване се осъществява със закон, но
е естествено и често практикувано законодателят да овластява изпълнителната власт
да уреди определена материя, за която е
необходимо прилагането на специфични технически знания или стандарти. Очевидно е,
че законодателят извършва такава делегация
именно (уместно е дори да се каже единствено) по споменатите мотиви. При това в
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случая на чл. 45, ал. 2 се касае за очевидно
динамична материя (която и досега подлежи
на ежегодна актуализация и следователно не
може да се счита за „трайна“ по смисъла
на чл. 3 ЗНА). Трайната материя е уредена
в първата алинея на чл. 45 и посочването
във втората на необходимостта да се приложат именно и само такива специфични – в
сл у ча я медиц инск и – с та н дар т и би би ло
обикновена тавтология. А ко е допустимо
да има разграничения при обслужването
(пакети), което не се оспорва в мотивите
към настоящото решение, дори обикновената човешка логика предполага критериите
за тя х но то разг рани чение да се бази рат
върху динамичната оценка на медицински
компетентните звена на администрацията.
Не се изисква усилие, за да се установи,
че разпоредбата на ал. 1 описва обхвата на
медицинската помощ и вътре в него конституционно съобразните разграничителни
критерии могат да бъдат само специфично
медицински. А ко законодателят не е дал
никакво указание, което дори да загатва за
действия отвъд конституционните правила,
очевидно както всеки в държавата, така и
овластеният орган ще трябва да ги спазва.
Тази е и логиката на цитираното Решение
№ 2 от 2009 г. по к.д. № 1 от 2009 г., при
това досежно бюджетната материя, в която
при това необходимостта от приложението
на ст рого професиона лно-специфични (в
тук атакуваната разпоредба – медицински)
стандарти далеч не е така очевидна.
Не е работа на Конституционния съд да
коментира хипотетични бъдещи отклонения
от конституционните принципи, нито на законодателя – да предпазва по-нискостоящите
органи от нарушение на Конституцията чрез
непрекъснати припомняния какво съдържа
тя. Конституционният съд като всички органи
в държавата дължи уважение на държавните
институции и когато те действат в рамките
на конституционните си правомощия, следва
да приема стореното от тях, независимо от
литературните му достойнства или недостатъци, за отговарящо на конституционните
изисквания и само когато констатира обратното – да се намесва. Конституционният съд
няма дидактична функция и дори и когато
граматиката на законовата разпоредба далеч
не е пример за подражание, но смисълът є е
разбираем, литературните є недостатъци не
са основание за обявяване на несъответствие
с Конституцията.
Конституционен съдия:
Филип Димитров
1925
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
ОТ 10 МАРТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. в общ размер до
12 270 хил. лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. до 4 185 хил. лв. за:
а) консервация и реставрация на обект
„Голямата базилика“ в Археологически резерват „Ранносредновековен град Плиска“ – до
770 хил. лв.;
б) разплащане на окончателното завършване
на ремонта на сградата и залата на Драматичен
театър „Н. О. Масалитинов“ в гр. Пловдив – до
3 415 хил. лв.;
2. по бюджета на Община Пловдив за основен ремонт на бул. Васил Априлов от колелото
на Централна гара до ул. Войнишка слава –
2 500 хил. лв.;
3. по бюджета на Община Силистра за ремонт на уличното осветление на гр. Силистра –
2 000 хил. лв.;
4. по бюджета на Община Дулово за рехабилитация на общински улици на територията на
гр. Дулово и на община Дулово – 1 000 хил. лв.;
5. по бюджета на Община Тутракан за енергоефективна реконструкция и възстановяване на
районно осветление и благоустрояване на СОУ
„Й. Йовков“ и за преустройство, рехабилитация
и промяна предназначението на съществуваща
сграда (детска градина) в Многофункционален център за култура и спорт в УПИ-Х-2318,
кв. 102, гр. Тутракан – 1 000 хил. лв.;
6. по бюджета на Община Кайнарджа за
асфалтиране на улична мрежа на територията
на община Кайнарджа – 700 хил. лв.;
7. по бюджета на Община А лфатар за
ремонт на улична мрежа на територията на
гр. Алфатар – 500 хил. лв;
8. по бюджета на Община Долна баня
за реконструкция на част от водопроводна
мрежа на територията на гр. Долна баня –
385 хил. лв.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2016 г., както следва:
1. по „Политика в областта на опазване на
движимото и недвижимо културно наследство“,
бюджетна програма „Опазване на недвижимото
културно наследство“ с до 770 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на създаване
и популяризиране на съвременно изкуство в
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страната и в чужбина и достъп до качествено
художествено образование“, бюджетна програма „Сценични изкуства“ с до 3 415 хил. лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1917

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество във военната област между
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната отбрана на Алжирската демократична и
народна република
(Утвърдено с Решение № 904 от 16 ноември
2015 г. на Министерския съвет. В сила от
16 февруари 2016 г.)
Министерството на отбраната на Република
България
и
Министерството на националната отбрана на Алжирската демократична и народна
република,
„Страните“ и поотделно „Страната“,
– п редвид качеството на отношенията,
съществуващи между Алжирската демократична и народна република и Република България;
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– п о т върж дава йк и п ривърза нос т та си
към принципите и целите на Устава на
Организацията на обединените нации,
и по-специално към принципа за уважение на независимостта и суверенитета
на държавите;
– в стремежа си към установяване на
взаимноизгодно сътрудничество, основаващо се на взаимно уважение и
доверие, и отчитайки интересите на
всяка от Страните;
– г отови да насърчават сътрудничеството
между своите въоръжени сили,
се споразумяха за следното:
Член 1
Предмет
За целите на това Споразумение Страните
се съгласяват да действат съвместно за насърчаване, подпомагане и развитие на военното
сътрудничество помежду си в съответствие
със своето национално законодателство и
международните си ангажименти.
Член 2
Определения
По смисъла на това споразумение:
· „Страна Домакин“ означава Страната, на
чиято територия пребивава или през чиято
територия преминава транзитно военен и цивилен личен състав на Изпращащата страна;
· „Изпращаща страна“ означава Страната, чийто военен и цивилен личен състав се
намира на територията на другата Страна;
· „Военен и/или цивилен личен състав“
означава личният състав, принадлежащ на
въоръжените сили на една от Страните и
който пребивава на територията на другата
Страна, за да изпълнява задача в съответствие
с това Споразумение;
· „Въоръжени сили“ означава подразделения или групи от сухопътните войски, военновъздушните сили или военноморските сили,
както и каквито и да било военни части на
всяка една от Страните.
Член 3
Форми и сфери на сътрудничество
В рамките на това Споразумение Страните
следва да осъществяват и развиват сътрудничеството в следните сфери и в следните форми:
а) развитие на контактите и връзките между
министерствата, занимаващи се с въпросите
на отбраната на Страните, чрез обмен на
посещения и делегации;
б) обмен в рамките на съответните им
пълномощия на информация, както и на опит
по въпроси, представляващи взаимен интерес
във военната сфера;
в) сътрудничество в областта на борбата
срещу тероризма;
г) развитие на сътрудничество в областта
на военната топография и география;
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д) сътрудничество в областта на закупуване
на оръжейни системи и военно оборудване,
както и в областта на военните технологии и
ноу-хау, ремонт и осъвременяване на военно
оборудване;
е) научна и развойна дейност с военно
приложение;
ж) обучение на личния състав във висшите
военни образователни институции и укрепване
на контактите между военните образователни
институции, организиране на консултации и
обмен на опит по въпросите на обучението;
з) развитие на сътрудничеството в областта
на военното здравеопазване;
и) организиране на съвместни социалнокултурни и спортни прояви между въоръжените сили на двете Страни;
й) всяка друга сфера, за която Страните са
постигнали съгласие, за да укрепват техните
отношения в областта на военното сътрудничество.
Член 4
Изпълнение
4-1. Осъществяването на сътрудничеството
по това Споразумение е в рамките на компетентността на министрите на отбраната на
двете Страни.
4-2. В случай на необходимост условията
по изпълнението на това Споразумение ще
бъдат дефинирани посредством правни инструменти, подписани от властите и/или от
органи, надлежно упълномощени от Страните.
Член 5
Смесен комитет
5-1. За изпълнение на разпоредбите на това
Споразумение се създава Смесен комитет,
който ще носи отговорност за следното:
а) да изработи обща концепция за двустранното сътрудничество в сферите, очертани
в член 3 на това Споразумение, както и да
организира и координира сътрудничеството;
б) да разглежда новите предложения за
сътрудничество.
5-2. Министерството на отбраната на всяка от Страните назначава Съпредседател на
Смесения комитет. В състава на Смесения
комитет влизат представители на Страните,
чието участие е преценено като необходимо.
5-3. Смесеният комитет осъществява срещите си най-малко веднъж годишно поред в
Алжир и България. Той прави равносметка на
сътрудничеството през изтеклата година, гарантира предприемането на следващи стъпки,
произтичащи от текущата работа, и предлага
план за мероприятията по сътрудничеството
през следващата година.
5-4. Смесеният комитет функционира на
базата на принципи, определени съвместно
от Съпредседателите съгласно Правилник,
който ще бъде приет от тях.
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Член 6
Статут на личния състав

Член 10
Медицинско обслужване

6-1. Военни ят и/или цивилни ят личен
състав на Изпращащата страна е длъжен да
спазва законодателството, нормативната база и
обичаите на държавата на Страната Домакин.
6-2. Военният и/или цивилни ят личен
състав на никоя от Страните, намиращ се
на територията на другата Страна в рамките
на това Споразумение, не може при никакви
обстоятелства да бъде включван в подготовката
или провеждането на военни операции или
операции за поддържане или възстановяване
на обществения ред и сигурност, нито може
да се намесва в тези операции.
6-3. При обмена на военен личен състав
между подразделенията на въоръжените сили
на двете Страни, осъществяван в рамките на
това Споразумение, дейността на съответния
личен състав се регламентира от военните
правилници, действащи в подразделенията
на Страната Домакин.

10-1. На личния състав на Изпращащата
страна се осигурява достъп до здравните услуги, предоставяни на въоръжените сили на
Страната Домакин. Личният състав на Изпращащата страна следва да бъде информиран за
приложимите процедури в тази сфера.
10-2. При смъртен случай на член от личния състав смъртта се обявява незабавно пред
компетентните органи на Страната Домакин.
Компетентните органи, под чиято юрисдикция
е починалият, могат да разполагат с тялото
веднага след получаване на съответно разрешение от компетентния орган на Страната
Домакин. Транспортирането на тялото се
извършва съгласно нормативната уредба на
Страната Домакин.

Член 7
Упражняване на правомощията за налагане
на дисциплинарни наказания
Упражняването на правомощията за налагане на дисциплинарни наказания на военния
и цивилния личен състав на Страните, ангажиран в дейности в рамките на това Споразумение, е в компетенцията на йерархически
структурираните органи за управление на
въпросния личен състав.
Член 8
Обезщетение за нанесени вреди
8-1. Оценката и компенсацията за вреди, причинени на личния състав и/или на
имуществото на Страните, както и вреди,
причинени на трета страна, се реализират в
съответствие с националното законодателство
на държавата на Страната, където е извършено вредно деяние. Последната е длъжна
да уведоми другата Страна за приложимите
законови и регулаторни разпоредби.
8-2. Всеки спор за определяне на отговорността и/или сумата за обезщетение на
нанесените вреди се у реж да посредством
преговори между Страните.
Член 9
Финансови разпоредби
9-1. Всяка страна е длъжна да поеме разходите за транспорта на своя личен състав от/
до държавната територия на Страната Домакин. Всяка от Страните е длъжна да поеме
разходите за транспорт с военни транспортни
средства на своя територия.
9-2. Всяка от Страните е длъжна да поеме
разходите за настаняване и храна на своя
личен състав, в случай че не е взето друго
решение от Страните.

Член 11
Защита на информацията
11-1. Генерирането, обменът и съхранението
на класифицираната информация в рамките
на това Споразумение се извършват в съответствие с националните законодателства и
уредби на двете държави и международните
задължения, поети от Страните в сферата на
класифицираната информация.
11-2. Никоя от Страните няма право без
писменото съгласие на другата Страна да
разкрива на трети страни информация, получена или придобита по повод осъществяване
на сътрудничеството по това Споразумение.
11-3. Никоя от Страните няма право да
използва информацията, получена при изпълнение разпоредбите на това Споразумение, в
ущърб на интересите на другата Страна.
11-4. В случай на необходимост страните
се споразумяват да уточнят разпоредбите
на този член посредством конкретен правен
инструмент.
Член 12
Уреждане на спорове
Всички спорове, които биха могли да произтекат от прилагането или тълкуването на
разпоредбите на това Споразумение, ще бъдат
уреждани между Страните в духа на добра
воля чрез консултации и преговори.
Член 13
Изменение
13-1. Изменения в това Споразумение могат
да бъдат внасяни по всяко време по взаимно
съгласие на двете Страни.
13-2. При необходимост от консултации
същите следва да се проведат в срок до 90 дни
от датата на получаване на предложението
за изменение.
13-3. Изменението влиза в сила от датата
на получаване на последното уведомление
за приключване на необходимата процедура
съгласно съответното законодателство на
двете Страни.
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Член 14
Ограничения на сътрудничеството
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Страните, произтичащи от
други международни договори и споразумения,
по които те са страни.
Член 15
Заключителни разпоредби
15-1. Всяка от Страните уведомява другата
Страна за приключването на необходимите
действащи на нейна територия формалности
за влизане в сила на това Споразумение. Същото влиза в сила от датата на последното
уведомление.
15-2. Това Споразумение се сключва за
срок 5 години и се подновява автоматично за
същия период по процедурата на мълчаливо
съгласие, при условие че никоя от двете Страни не е изпратила най-късно 6 месеца преди
датата на изтичането му писмено уведомление
до другата Страна относно намерението си
да го прекрати.
15-3. Изтичането на срока на действие на
това Споразумение или неговото прекратяване
не засяга текущото изпълнение на правните
инструменти, сключени на базата на това
Споразумение, освен ако двете Страни се
договорят за друго.
15-4. При изтичане или прекратяване на
това Споразумение разпоредбите на член 11
остават в сила.
В уверение на горното представителите,
упълномощени от компетентните органи,
подписаха това Споразумение.
Съставено в Алжир на 29 септември 2015 г.
в два оригинални екземпляра на български,
арабски, френски и английски език, като и четирите текста имат еднаква юридическа сила.
За Министерството
За Министерството на
на отбраната на
националната отбрана на
Република
Алжирската демократична
България:
и народна република:
Николай Ненчев,
генерал-лейтенант
министър
Ахмед Гаид Салах,

заместник-министър
1599

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на право на ползване на софтуерен
п р од у к т „ Н а ц и о н а л е н код и ф и к а ц и о н е н
инструмент „Булкод“
(Одобрено с Решение № 937 от 30 ноември
2015 г. на Министерския съвет. В сила от
19 февруари 2016 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Украйна, наричани по-долу „Страните“;
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като изхождат от общия стремеж за развитие на добросъседски отношения между
двете държави;
като спазват стриктно задълженията, произтичащи от международните договорености,
решения и резолюции на международните
организации за укрепване на сигурността и
стабилността в Черноморския регион;
убедени в необходимостта от укрепване
на сигурността и мира, сътрудничеството и
доверието в Европа;
се споразумяха за следното:
Член 1
(1) Българската страна като притежател
на интелектуалните права и собствеността
на софтуерен продукт „Национален кодификационен инструмент „Булкод“ (наричан подолу „Продуктът“) предоставя безвъзмездно
на Министерството на отбраната на Украйна
(наричана по-долу Украинската страна) за
неограничен срок от време неизключително,
непрехвърляемо и неограничено откъм брой
на потребителите в рамките на Министерството на отбраната на Украйна право на
ползване на Продукта и потребителската
документация (съгласно приложение № 1)
във връзка с използването му.
(2) Украинската страна приема безвъзмездно предоставеното право на ползване
на Продукта при условията на това Споразумение.
(3) Правото по ал. 1 не включва каквито
и да било други права, свързани с интелектуалната собственост върху Продукта, документацията, както и за патенти, търговски
марки и „ноу-хау“, вградени или използвани
във връзка с тях.
Член 2
(1) При необходимост българската страна осигурява безплатно обучение за работа
с Продукта на определени от украинската
страна длъжностни лица.
(2) Разходите на българската страна по
организацията на обучението по ал. 1 са за
сметка на украинската страна.
Член 3
(1) Украинската страна се задължава да
осигури подходяща хардуерна и софтуерна
среда, необходима за нормалното функциониране на Продукта и при необходимост,
да осигурява достъп до него на определени
от българската страна длъжностни лица за
извършване на дейностите по обучение.
(2) Ук ра и нската с т ра на се за д ъ л жа ва
сама или чрез свои подразделения или други
лица да не:
1. продава, дава под наем или предоставя
чрез други способи право на ползване на
Продукта;
2. използва Продукта или променя неговите характеристики за цели, различни от
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тези, за които е предоставен от доставчика,
без предварително писмено разрешение от
българската страна, както и да копира, разпространява, предава, показва, представя,
размножава или създава собствени производни произведения (собствени информационни
системи или на части от такива системи);
3. разрешава достъп до Продукта на лица,
чиито слу жебни задъл жени я не изиск ват
такъв достъп.
(3) Украинската страна се задължава да
осигури лицензиран (легално притежаван)
софтуер за операционните системи и системи
за управление на бази от данни в съответствие с броя на потребителите, които ще
използват Продукта съгласно изискванията
на производителите на съответния софтуер.
Член 4
(1) Предаването на Продукта се извършва
с констативен протокол, подписан от упълномощени представители на Страните.
(2) Конс тат и вн и я т п ро т окол обвързва
Ст раните относно факта на предаване и
получаване на Продукта.
Член 5
Украинската страна поема задължение
използването на Продукта и неговата поддръжка да се извършват в съответствие с
правилата, установени в Ръководството на
НАТО по кодификация – ACodP-1, ACodP-2,
ACodP-3 и CodSP и всички техни допълнителни изменения, публикувани от Агенцията на НАТО по поддръжка и придобиване
(НСПА) под ръководството на Групата на
националните директори по кодификация
на НАТО (AC/135).
Член 6
Страните се задължават да гарантират
защитата на информацията, която е получена
или обменена по време на използването на
Продукта в съответствие със Споразумението
между Правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна
за взаимна защита и принципи за обмен на
класифицирана информация, подписано в
Киев на 21 май 2004 г.
Член 7
(1) Българската страна не носи отговорност за действия или бездействия на украинската страна, които биха били основание
за претенции на трети страни във връзка
с Продукта. В тези случаи всички разходи,
свързани с участието в досъдебни, съдебни
или арбитражни производства, включително
присъдени суми, се поемат от украинската
страна.
(2) Всички спорове, свързани с тълкуването и изпълнението на това Споразумение,
се разрешават чрез двустранни преговори
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меж ду Ст раните. В слу чай, че Ст раните
не постигнат съгласие за доброволно разрешаване на възникналите във връзка със
Споразумението спорни въпроси, то те се
разрешават по дипломатически път.
Член 8
(1) Страните определ ят следните свои
структури, които да отговарят за изпълнението на Споразумението:
– от името на Министерството на отбраната на Република България:
Дирекция „Отбранителна аквизиция“;
– от името на Министерството на отбраната на Украйна:
Департамент по въоръжение и военна
техника.
(2) При необходимост ст ру к т у ри те по
а л. 1 могат да реа л изи рат пос ещен и я и
консултации, свързани с изпълнението на
Споразумението на реципрочна основа.
Член 9
(1) Това Споразумение влиза в сила от
датата на последния подпис.
(2) Това Споразу мение се ск лючва за
неопределен срок.
(3) Споразумението може да бъде изменяно
с писменото съгласие на страните.
(4) Всяка от Страните може да прекрати
това Споразумение с шестмесечно писмено
предизвестие до другата страна.
Подписано в два еднообразни екземпляра
на английски, български и украински език.
В случай на възникване на различия при
тълкуването на разпоредбите на това споразумение английският текст има предимство.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
Орхан Исмаилов,
заместник-министър
Дата: 19.02.2016 г.
София

За Министерството на
отбраната на Украйна:
генерал-лейтенант
Игор Павловский,
заместник-министър
Дата: 22.12.2015 г.
Киев

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1

По смисъла на чл. 1, ал. 1 от това Споразумение българският софтуерен продукт „Национален кодификационен инструмент „Булкод“
представлява един брой инсталационно CD и
съдържа:
1. Инсталационен пакет за Булкод – к лиентска част;
2. Инсталационен пакет за Булкод – сървърна част;
3. Инсталационен пакет за Булкод – WEB
интерфейс;
4. Инсталационен пакет за Булкод – схема
на база данни;
5. Ръководство на потребителя на Булкод;
6. Ръководство на администратора на Булкод.
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МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България и правителството на Република Кипър в
сферата на селското стопанство и развитието
на селските райони
(Одобрен с Решение № 110 от 18 февруари
2016 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 22 февруари 2016 г.)
Правителството на Република България
чрез своето Министерство на земеделието
и храните и правителството на Република
К ипър чрез своето Министерство на земеделието, развитие на селск ите райони
и околната среда (наричани оттук нататък
„Участниците“),
Вземайк и п редви д нараст ващата рол я
на науката и технологията в съвременното
селскостопанско производство и
Признавайки важността на техническото сътрудничество меж ду приятелски настроените държави посредством обмена на
информация, опит и резултати от научни
изследвания в сферата на селското стопанство
и развитието на селските райони,
Постигнаха следната договореност:
Член І
Участниците ще насърчават широкомащабно научно и техническо сътрудничество в
сферата на селското стопанство и развитието
на селските райони съгласно законодателството, подзаконовите нормативни актове
и практиките си. По-специално конкретни
усилия ще се полагат за насърчаването на
сътрудничеството в следните области:
I. О тглеждане на зърнени и фуражни
култури.
II. Лозарство и винопроизводство.
III. Р азвитие на селските райони и селски
туризъм.
IV. Производство на овче и козе мляко.
V.  Ароматни и лекарствени култури.
VI. П асища.
Член ІІ
Научното и техническото сътрудничество
ще се осъществяват, наред с другото, посредством следното:
I. О бмен на научната и техническата
информация, документация и представителни извадки.
II. О бмен на стажанти, научни делегации
и специалисти.
III. С ъвместни селскостопански научноизследователски програми в области от
взаимен интерес съгласно подписано
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Споразумение за научно и техническо
сътрудничество в областта на научните
изследвания между Селскостопанската академия на Република България
и Земеделския изследователски институт на Република Кипър.
IV. Този Меморандум за разбирателство
не изключва други видове селскостопанско сътрудничество, което може да
бъде договорено между Участниците
и одобрено от компетентните органи.
Член ІІІ
Ще с е изг о т вя т д ву г од и ш н и раб о т н и
планове и годишни планове за действие
посредством взаимно споразумение между
двете държави за постигане на целите на
този Меморандум за разбирателство. Представителите на двете държави ще се срещат
най-малко веднъж годишно в България или
в Кипър за извършване на преглед на напредъка на осъществяването на работния план
и годишния план за действие.
Член ІV
Разходите за международните пътувания
на делегациите във връзка с програмите за
сътрудничество по този Меморандум за разбирателство ще се поемат от изпращащата
държава.
Член V
Този Меморандум не засяга правата и
задълженията на Участниците по което и
да е международно споразумение, както и
правата и задълженията на Република България и Република Кипър, произтичащи от
членството им в Европейския съюз.
Този Меморандум за разбирателство влиза
в сила от датата на подписване от страна
на Участниците за срок пет години, които
автоматично се удължават с последващи
петгодишни периоди. Всеки от Участниците
има право да прекрати с тримесечно писмено
предизвестие този Меморандум за разбирателство преди изтичането на съответния
петгодишен период.
Подписано в София на 22 февруари 2016 г.
в два оригинални екземпляра на български, гръцки и английски език, като всички
текстове се считат за еднакво автентични.
В случай на противоречия в тълкуването
меродавен е текстът на английски език.
За правителството
За правителството
на Република България: на Република Кипър:
Десислава Танева,
Йоргос Лакотрипис,
министър на земедеминистър на енерлието и храните
гетиката, търговията,
индустрията и туризма
1726
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите
(обн., ДВ, бр. 34 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22
и 44 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(2) Приложими стандарти по ал. 1:“.
2. В т. 1 се правят следните изменения:
а) основният текст се изменя така:
„1. стандарти за макробезгръбначни;“
б) букви „а“, „в“ и „г“ се изменят така:
„а) БДС EN 16150:2012 – Качество на водата.
Ръководство за вземане на пропорционални
проби от мултихабитата на прикрепени макробезгръбначни животни от плитки реки;
в) БДС EN 15196:2006 – Качество на водата.
Указания за вземане на проба и обработване
на пашкул от какавида Chironomidae (Разред
Двукрили) за екологична оценка;
г) БДС EN ISO 19493:2007 – Качество на водата. Указания за морски биологични изследвания
на твърдослойни колонии (ISO 19493:2007);“
в) създава се буква „д“:
„д) БДС EN ISO 16665:2014 – Качество на
водата. Указания за количествено вземане на
проби и изследване на проби от морска плиткодънна макрофауна (ISO 16665:2014).“
3. В т. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) основният текст се изменя така:
„2. стандарти за макрофити:“;
б) създават се букви „а“ и „б“:
„а) БДС EN 15460:2008 – Качество на водата.
Основен стандарт за изследване на макрофити
в езера;
б) БДС EN 14184:2014 – Качество на водата.
Указания за изследване на водни макрофити
в течащи води.“
4. В т. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
а) основният текст се изменя така:
„3. стандарти за риби:“;
б) създават се букви „а“, „б“, „в“ и „г“:
„а) БДС EN 14962:2006 – Качество на водата.
Указания за обхвата и подбора на методите за
изследване на риба;
б) БДС EN 14011:2004 – Качество на водата.
Взeмане на проби от риба с електричество;
в) БДС EN 15910:2014 – Качество на водата.
Указания за оценяване на изобилието от риба
чрез методи с мобилна хидроакустика;
г) БДС EN 14757:2006 – Качество на водата.
Изследване на риба с многобримкови мрежи.“
5. В т. 4 се правят следните изменения и
допълнния:
а) основният текст се изменя така:
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„4. стандарти за диатомови водорасли:“;
б) създават се букви „а“, „б“ и „в“:
„а) БДС EN 15708:2009 – Качество на водата. Ръководство за изследване, изпитване и
лабораторни анализи на фитобентоси в плитки
течащи води;
б) БДС EN 13946:2014 – Качество на водата.
Указания за рутинно вземане на проба и подготовка на бентосни диатомеи от реки и езера;
в) БДС EN 14407:2014 – Качество на водата.
Указания за идентификация и изброяване на
проби от бентосни диатомеи от реки и езера.“
6. В т. 6 се правят следните изменения и
допълнение:
а) основният текст се изменя така:
„6. стандарти за хидроморфологичните
параметри:“;
б) създават се букви „а“ и „б“:
„а) БДС EN 14614:2005 – Качество на водата.
Указания за оценяване на хидроморфологични
характеристики на реки;
б) БДС EN 16039:2011 – Качество на водата.
Стандарт с указания за определяне на хидроморфологичните свойства на езера;“.
7. Създават се т. 7 и 8:
„7. стандарти за фитопланктон:
а) БДС EN 15204:2006 – Качество на водата.
Ръководство за изброяване на фитопланктон
чрез използване на инвертна микроскопия
(Utermöhl technique);
б) БДС EN 15972:2011 – Качество на водата.
Указания за количествени и качествени изследвания на морския фитопланктон;
в) БДС ISO 10260:2002 – Качество на водата.
Определяне на биохимични параметри. Спектрометрично определяне на концентрацията
на хлорофил-а;
8. стандарти за пробовземане, консервиране и подготовка на пробите: БДС EN ISO
5667-3:2012 – Качество на водата. Вземане на
проба. Част 3: Ръководство за консервиране и
подготовка на водните проби (ISO 5667-3:2012).“
§ 2. В допълнителните разпоредби § 2 се
изменя така:
„§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на
Приложение V, т. 1.3, т. 2.2 и т. 2.4 от Директива
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване
на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OB, бр. L 327/1 от
22.12.2000 г.), Директива 2009/90/ЕО на ЕК от
31 юли 2009 г. за определяне съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета на технически спецификации за
химически анализ и мониторинг на състоянието на водите (ОВ, бр. L 201/36 от 1.08.2009 г.)
и Директива 2014/101/ЕС на Комисията от
30 октомври 2014 г. за изменение на Директива
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване
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на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OB, бр. L 311/32
от 31.10.2014 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивелина Василева
1782

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2002 г. за международен автомобилен
превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108
от 2002 г.; изм., бр. 83 и 85 от 2005 г., бр. 26,
46 и 95 от 2006 г., бр. 36 от 2007 г., бр. 73 от
2008 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 69 и 85 от 2012 г.;
доп., бр. 41 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 7:
а) в т. 2 думите „допълнителни заверени“ се
заменят с „увеличаване на броя на заверените“;
б) в т. 3 буква „а“ се изменя така:
„а) в 10-дневен срок от заверяването на годишния финансов отчет за последния отчетен
период от регистриран одитор;“.
2. В ал. 8 т. 4 се отменя.
3. В ал. 9 думите „и удостоверение за липса
на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“ се заличават.
4. В ал. 10 думите „и удостоверение за липса
на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“ се заличават.
5. В ал. 11 накрая на второто изречение
се добавя „за всеки получен и/или заявен за
издаване лиценз“.
6. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) За установяване на съответствието с
изискването превозвачът да няма задължения
за данъци и осигурителни вноски лицензиращият орган изисква от органите по приходите
издаването на удостоверение за наличие или
липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(13) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 е приложило към документите по ал. 8 удостоверение
по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, лицензиращият орган не
изисква издаването на удостоверението по
ал. 12.“
§ 3. В чл. 6а ал. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) За издаване на лиценз на Общността и на
заверени копия към него лицето по чл. 2, ал. 1
подава заявление по образец (приложение № 6)
до министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията чрез Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, към
което прилага:
1. документи за финансова стабилност по
чл. 6, ал. 8;
2. свидетелство за съдимост на ръководителя
на транспортната дейност;
3. копие на удостоверението за професионална компетентност на ръководителя на
транспортната дейност – представя се, когато
удостоверението не е издадено от Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, а от
компетентен орган на друга държава – членка
на Европейския съюз;
4. свидетелство за регистрация за моторните
превозни средства, с които превозвачът ще
извършва дейността, а когато те не са негова
собственост – и договор за наем или лизинг
за тях – представят се сканирани копия на
документите на електронен носител;
5. списък с данни за моторните превозни
средства на разположение на превозвача по
образец (приложение № 6а) на електронен
носител.“
2. В ал. 2 след думата „бъде“ се добавя „подадено лично или по пощата до седалището на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5,
или във всяко регионално звено на агенцията
в областните градове, или да бъде“.
3. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) В 7-дневен срок от датата на подаване
на заявлението по ал. 1 служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват проверка за съответствие с
изискването за установяване съгласно чл. 5 от
Регламент (ЕО) № 1071/2009 и съставят протокол (приложение № 6б). Протоколът съдържа
заключение за съответствие или несъответствие
с изискването за установяване и се съставя в
два еднообразни екземпляра – един за лицето
по чл. 2, ал. 1 и един за Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
(4) В срока по ал. 3 ръководителят на
регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изпраща
документите по ал. 1 заедно с екземпляр от
съставения протокол (приложение № 6б) до
изпълнителния директор на агенцията.
(5) При непълнота и/или нередовност на
представените документи по ал. 1 или когато
представените документи не удостоверяват
съответствието с някое от изискванията по
чл. 3, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
уведомява заявителя и определя 14-дневен срок
за отстраняването им.
(6) Срокът по чл. 9, ал. 1 спира да тече:
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1. от изпращането на искане за издаване на
удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до получаването
му в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“;
2. от изпращането на уведомлението по ал. 5
до получаването на уведомлението за отстраняване на непълнотата и/или нередовността и
съответните документи към него в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „или отказва издаването
на“ се заличават и думите „на заверените“ се
заменят със „заверени“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Моторните превозни средства, с които
превозвачът извършва дейността (на разположение на превозвача), се вписват в регистъра
по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните
превози. Едно и също моторно превозно средство може да бъде вписано в регистъра само
към един лиценз на Общността или лиценз за
извършване на обществен превоз на пътници
или товари на територията на Република България. Моторните превозни средства се вписват
в регистъра:
1. въз основа на заявлението по чл. 8,
ал. 1 – при издаване на лиценз на Общността;
2. въз основа на заявление за увеличаване
на броя на заверените копия на лиценза на
Общността (приложение № 11в);
3. въз основа на заявление при замяна на едно
превозно средство с друго, без да се променя
броят на копията на лиценза на Общността
(приложение № 11б).“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Броят на заверените копия на лиценза на
Общността се определя от броя на моторните
превозни средства с българска регистрация,
които са на разположение на превозвача и за
които той е доказал финансова стабилност по
чл. 6, и съответства на броя на превозните
средства, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1 от
Закона за автомобилните превози към лиценза
на превозвача. Моторните превозни средства
се отписват от регистъра:
1. с фактически действия на лицензиращия
орган:
а) по заявление на превозвача (приложение
№ 11б);
б) при отпадане на обстоятелствата по чл. 8,
ал. 1, т. 4;
2. с писмена заповед на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от
него длъжностно лице:
а) при прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на Общността;
б) при намаляване на броя на заверените
копия на лиценза на Общността, издадени на
превозвач, чрез отнемането им.“
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4. В ал. 4 след думите „чл. 8,“ се добавя
„извън случаите по чл. 10, ал. 2 от Закона за
автомобилните превози,“, а думите „писмено
да уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се заменят с „да подаде
заявление (приложение № 11б)“.
5. В ал. 5 накрая се добавя „и документите
по чл. 8, ал. 1, т. 4 и 5“.
6. Създават се нови ал. 6 – 8:
„(6) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава
заверени копия на лиценза на Общността в
10-дневен срок от получаване на заявлението
за това.
(7) При непълнота и/или нередовност на
представените документи изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 10-дневен срок
от получаването на заявлението уведомява
заявителя за това и определя 14-дневен срок
за отстраняването им.
(8) Срокът по ал. 6 спира да тече:
1. от изпращането на искане за издаване на
удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до получаването
му в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“;
2. от изпращането на уведомлението по ал. 7
до получаването на уведомлението за отстраняване на непълнотата и/или нередовността и
съответните документи към него в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
7. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 9 и 10.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и се изменя така:
„(11) Заявленията по ал. 4, 5 и 9 могат да
бъдат подадени лично или по пощата до седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ – гр. София, ул. Ген. Й. В.
Гурко 5, или във всяко регионално звено на
агенцията в областните градове, или да бъдат
подписани с квалифициран електронен подпис
и подадени по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) числото „5“ се заменя с „10“;
б) създава се изречение второ: „Заверените
копия на лиценза на Общността се издават за
срока на лиценза.“
2. В ал. 3 след думата „Общността“ се добавя
„и на заверените копия на лиценза“ и думата
„пет“ се заменя с „десет“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заявлението по ал. 3 се подава по един
от начините по чл. 9, ал. 11 и се разглежда по
реда на чл. 8.“
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§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Когато непълнотата и/или нередовността или несъответствието с изискванията по
чл. 3 не са отстранени в срока, определен за това,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощено
от него длъжностно лице отказва издаването
или продължаването на срока на:
1. лиценза на Общността – в срока по чл. 9,
ал. 1;
2. заверените копия на лиценза на Общността – в срока по чл. 9, ал. 7 – при подадено
заявление за увеличаване на броя на заверените
копия на лиценза на Общността, а в останалите
случаи – в срока по чл. 9, ал. 1.“
§ 8. В чл. 13, т. 1 накрая се добавя „(приложение № 6в)“.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Правата, произтичащи от лиценза на
Общността, се прекратяват на основанията по
чл. 11 от Закона за автомобилните превози.“
§ 10. В чл. 15 думите „се мотивира и подлежи“ се заменят с „и отписването съгласно
чл. 9, ал. 3, т. 2 от регистъра по чл. 6, ал. 1 от
Закона за автомобилните превози се мотивират
и подлежат“.
§ 11. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 8 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 6, ал. 8
С П Р А В К А
за доказване на финансова стабилност
на лиценз на Общността №
роден автомобилен превоз:

за междуна-

на пътници
на товари
от: ................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на
(фирма)
(правна форма)
ЕИК:
Представям настоящата справка и приложените към нея документи за доказване на финансова стабилност за
броя
(с цифри)
(с думи)
заверени копия на лиценза на Общността.
Показател за финансова стабилност, „Фс“
по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 11 от 2002 г. за
международен автомобилен превоз на пътници
и товари:
Размер на собствения капитал К1
Размер на невнесения капитал К2
Размер на банковата гаранция G
Размер на застрахователна сума Z
Капитал K = K1 – K2 + G + Z
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***Приложени документи:
1. К
 опие на годишен финансов отчет, заверен
от регистриран одитор.
2. З
 астрахователна полица №
(оригинал).
3. Б
 анкова гаранция, издадена от
(оригинал).
Д
 окумент/и 1
,2
,3
е/са представен/и
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с вх. №

/

20… г. .

У
 достоверение за липса на задължения по
чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – оригинал (при непредставяне се извършва служебна проверка).
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дру жество – лицата по
чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105
от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност –
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при
еднолично дружество с ограничена отговорност –
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените
лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при
липса на овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1
от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата
по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. п ри ед нол и чен т ърг овец – физи ческо т о
лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно или
2. друго лице с изрично нотариално заверено
пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите
са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва
да бъдат заверени от лицето, представляващо
търговеца, или от упълномощено лице с „вярно с
оригинала“, подпис и печат.
Дата: ……………….

Заявител: ...............................
(подпис и печат)

Служителят,

,

на длъжност
, извърших проверка за комплектоване на заявлението с изискваните документи и
не установих пропуски;
установих, че:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се
прилагат към справката.
Заявител: ……………..……….… Служител: ....................
(подпис, печат)
(подпис)“
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§ 12. Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 8, ал. 1
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на лиценз на Общността и заверени
копия на лиценз на Общността за международен
автомобилен превоз
на пътници
на товари
от: ................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на

(фирма)

(правна форма)

ЕИК:
Контакти с търговеца:

(имейл)

(мобилен телефон) (стационарен телефон) (факс)
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за издаване на лиценз на Общността за международен автомоби-

лен превоз и
броя
(с цифри)
(с думи)
заверени копия на лиценза.
***Приложени документи и електронен носител:
1. С правка за доказване на финансова стабилност.
2. С
 видетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен
документ, издаден от компетентен съдебен
или административен орган в държавата
членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност.
3. Копие от удостоверение за професионална
компетентност, издадено на лицето, което
ръководи транспортната дейност. (Прилага
се, когато не е издадено от Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.)
4. Д
 окументи за платени държавни такси по
Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  5. Електронен носител с данни:
5.1. Файл в табличен вид с разширение
„xls“ (Microsoft Еxcel) – списък с данни на моторните превозни средства
(приложение № 6а от Наредба № 11).
5.2. Файлове със сканирани документи
на моторните превозни средства:
– свидетелство за регистрация –
част І;
– договори за наем или лизинг.
В представения електронен носител данните
са достоверни и сканираните документи са идентични с оригиналите.
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Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по
чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по
чл. 105 от Търговския закон, без ограничено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност –
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество – овластените
лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а
при липса на овластяване – и лицата по чл. 235,
ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата
по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото
лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно или
2. друго лице с изрично нотариално заверено
пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето,
представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва
да бъдат заверени от лицето, представляващо
търговеца, или от упълномощено лице с „вярно
с оригинала“, подпис и печат.
Желая да получа заявените документи:
в
 регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – гр. ........ ;
в
 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000, гр. София, ул. Ген. Й. В.
Гурко 5.
За моя сметка на:
адреса на управление на търговеца;
друг адрес:

(пощенски код, област, община, населено място,
ул./ж.к., №, блок, телефон)

Дата: ………………..

Заявител: .................................
(подпис и печат)

Служителят,
,
на длъжност
, извърших проверка за комплектуване на съответното заявление с
изискваните документи и
не установих пропуски;
установих, че:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се
прилагат към заявлението.
Заявител: .............................. Служител: .................
(подпис, печат)
(подпис)“
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§ 13. Създава се приложение № 6а към чл. 8, ал. 1, т. 5:

„Приложение
№ 6а
Приложение № 6а
към
чл.
ал.
към чл.
8, ал.8,
1, т.
5 1, т. 5

СПИСЪК С ДАННИ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С БЪЛГАРСКА РЕГИСТРАЦИЯ
(2) № на лиценз:
ДАННИ ЗА АВТОМОБИЛА

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
ЗА АВТОБУСИ

ФОРМА НА ПОЛЗВАНЕ

№

Указания за попълване:
1. Вид лиценз (1) ‐ попълва се цифра, както следва: за превоз на товари ‐ "1", за превоз на пътници ‐ "2"
2. № на лиценз (2) ‐ попълва се цифреният номер на притежавания лиценз. При заявяване на нов лиценз не се попълват данни.
3. ЕИК (3) ‐ попълва се цифреният номер по Търговския закон на лицето по чл. 2, ал 1 от Наредба № 11.
4. В колона 1 се нанася поредният номер.
5. В колона 2 се нанася рег. № на моторното превозно средство, вписан в т. (А) на свидетелството за регистрация ‐ Част I.
І
7. В колона 4 се нанася марката на моторното превозно средство, вписана в т. (D.1) на свидетелството за регистрация ‐ Част І.
8. В колона 5 се нанася категорията на моторното превозно средство, вписана в т. (J) на свидетелството за регистрация ‐ Част І.
9. В колона 6 се нанася класът на автобуса, предназначен за превоз на пътници ‐ информацията е налична в удостоверението за
техничеста изправност на автобуса. Отбелязва се с: "А", "В", "І", "ІІ" или "ІІІ".
10. В колона 7 с "Х" се отбелязва наличие на оборудване за превоз на трудноподвижни лица ‐ информацията е налична в удостоверението
за техническата изправност на автобуса.
11. В колона 8 се отбелязва формата на ползване: за собствени МПС ‐ с цифра "1" , за наети МПС ‐ с цифра "2" , за лизингови МПС ‐ с цифра "3"
12. В колона 9 се нанася ЕГН/ЕНЧ на физическото лице ‐ наемодател или лизингодател на МПС.
13. В колона 10 се нанася ЕИК на юридическото лице ‐ наемодател или лизингодател на МПС.
Забележка:
1. Всички данни се попълват с латински букви и не се поставят интервали.
2. Този електронен файл е с разширение „xls” /Microsoft Еxcel/ и се прилага на електронен носител /CD или USB Flash памет/.

§ 14. Създава се приложение № 6б към
чл. 8, ал. 3:

“

извършиха проверка за съответствие с изискванията за установяване, както следва:

§ 14. Създава се приложение № 6б към чл. 8, ал. 3:
„Приложение № 6б
към чл. 8, ал. 3

П Р О Т О К О Л
за съответствие с изискванията за установяване
на територията на Република България
издаване на нов лиценз

ПРОТОКОЛ

І. Информация за предприятието:
1. Предприятието разполага със:

„Приложение №
6б
собствен експлоатационен
център

към чл. 8, ал.
3
нает експлоатационен
център
Адрес:

(област) (община) (пощ. код) (населено място)

продължаване
срок на валидност
на лиценз
за съответствие
с изискванията
за установяване
на територията на Република България

(район)
(ул./бул.)
№

№

издаване
на нов лиценз с лиценз №
проверка
на предприятие

(друго)
продължаване
срок на валидност на лиценз №
Наименование:
.............................................................
(предприятие)
ДАННИ ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ: (Попълва се, ако
проверка на предприятие с лиценз №
Адрес: .............................................................................
експлоатационният център е нает.)
ЕИК ............................ Телефон/факс: ....................... ,
а) Юридическо лице:
Наименование: ...................................................................................................................................
е-mail: ………………………............
(фирма) (правна форма)
(предприятие)
Представител: ...............................................................
Адрес: ...................................................................................................................................................
ЕИК:
(име, презиме, фамилия, длъжност)

Днес,
………………………, служителите
регионално
б) Физическо лице:
ЕИК.............................
Телефон/факс:от…………………...
е-mail:………………………............
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
(име, презиме, фамилия)
администрация“
гр. ................................................... :
Представител: .....................................................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ:
1. ......................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
2. Документите, свързани с транспортната дей(име, фамилия и длъжност на служителя)
ност,
подлежащи на контрол, се съхраняват във:
2. ..................................................................................... ,
(име,
фамилия
и
длъжност
на
служителя)
помещение
в експлоатационния
център
Днес, ………………………, служителите от регионално звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна

администрация” гр. …………………:
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помещение
(офис) на адреса на управление на

търговеца
помещение (офис) на адрес:
(област) (община) (пощ. код)
(район)

(населено място)

(ж.к.)

(ул./бул.)

№ (бл.) (вх.) (ет.) (ап.) (офис №)

(имейл)

(мобилен телефон) (стационарен телефон)

(факс)

3. Счетоводната дейност на предприятието:
се извършва от търговеца
е възложена с договор за счетоводно обслужване.
4. Предпътният технически преглед на превозните средства, с които се осъществяват превозите, се извършва от:
лице,
което е в трудово правоотношение с

търговеца
лице,
регистрирано като търговец по смисъла

на Търговския закон, на което с договор е
възложено извършването на тази дейност:
(наименование на дружеството)

(правна форма)

ЕИК:
5. Площта за паркиране осигурява възможност за паркиране на

бр. превозни средства е:

ВЕСТНИК
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Заключение: ..................................................................
..........................................................................................
ІІ. Информаци я за предпри ятието, касаеща
дейността относно спазването на необходимите
изисквания.
1. По отношение на експлоатационния център:
..........................................................................................
..........................................................................................
2. По отношение на документи, свързани с транспортната дейност, подлежащи на контрол: (лиценз
на превозвача, счетоводни документи и фактури,
CMR, досиета на персонала/водачите (съдържащи
заповеди за назначение, освобождаване, отпуски,
трудови договори), досиета на автомобилите, копие на застрахователни полици, тахографски листове (разпечатки, ръчни записи, извлечена информация от дигиталните тахографи), удостоверения
за дейности и други документи (свързани с периодите на управление и седмичните почивки на водачите), дневник за инструктаж и други документи)
..........................................................................................
..........................................................................................
3. По отношение на предпътните технически прегледи:
..........................................................................................
..........................................................................................
4. По отношение на гаражната площ:
..........................................................................................
..........................................................................................
5. По отношение на превозни средства и заверени
копия на лиценза на Общността:
..........................................................................................
..........................................................................................

собствена гаражна площ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
..........................................................................................
..........................................................................................

наета гаражна площ

Дата: .................

на територията на експлоатационния център

Адрес:
(област) (община) (пощ. код) (населено място)
(район)

(ул./бул.)

№

Служители на ИААА:
1. …………..............
(подпис)
2. …………..............
(подпис)

§ 15. Създава се приложение № 6в към
чл. 13, т. 1:

(друго)

ДАННИ ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ:

„Приложение № 6в
към чл. 13, т. 1

а) Юридическо лице:
(наименование
на дружеството)

За предприятието:
....................................
(подпис)“

(правна
форма)

ЕИК:
б) Физическо лице:
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:
6. Предприятието разполага и с допълнителен
експлоатационен център на адрес:
..........................................................................................
..........................................................................................
(За всеки допълнителен експлоатационен център на
българска територия се вписват допълнително горепосочените данни.)

З А Я В Л Е Н И Е
за прекратяване на лиценз на Общността и
заверени копия на лиценз за международен автомобилен превоз
на пътници
на товари
от: ....................................................................................
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на
ЕИК:

(фирма)

(правна форма)

С Т Р.
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Представям настоящото заявление и приложените към него документи за прекратяване на правата, произтичащи от лиценз на Общността №
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§ 18. Приложение № 11б към чл. 9, ал. 4
се изменя така:

.

„Приложение № 11б
към чл. 9, ал. 4

Приложени документи***.
1. Лиценз на Общността.
2. 
бр. заверено/и копие/я на лиценз на
Общността с № …....……………………..
..........................................................................................
..........................................................................................

З А Я В Л Е Н И Е
за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз на Общността за международен
автомобилен превоз
на пътници с №

3. Декларация от представляващия търговеца с приложени доказателствени документи
(ако са налични такива) за липсващи заверени копия.
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дру жество – лицата по
чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105
от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност –
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените
лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при
липса на овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1
от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата
по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. п ри ед нол и чен т ърг овец – физи ческо т о
лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено
пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите
са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва
да бъдат заверени от лицето, представляващо
търговеца, или от упълномощено лице с „вярно с
оригинала“, подпис и печат.

на товари с №
от: ....................................................................................
(име, презиме, фамилия)

Дата: ..............

Заявител: .............................
(подпис и печат)

3.

,
на длъжност
, извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи и

4.

Служителят,

лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на

Заявител: ........................ Служител: .......................
(подпис, печат)
(подпис)“

§ 16. Приложение № 8 към чл. 8, т. 9 се
отменя.
§ 17. Приложение № 9а към чл. 6а, ал. 3
се отменя.

(правна форма)

ЕИК:
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за отразяване на
следните промени:
І. Промяна на наименованието, седалището и
адреса на управление на представлявания
от мен търговец – прилагат се документи за
платени държавни такси по Тарифа № 5 за
таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ІІ. Преобразуването на търговското дружество
чрез промяна на правната му форма – прилагат се документи по чл. 8, ал. 1, както и
документи за платени държавни такси по
Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
III. Други промени:
1.

промяна на управител;

2.

промяна
на ръководителя на транспортната

дейност;
промяна
в данните за установяване на тери
торията на Република България;
намаляване
броя на заверени копия на ли
ценза на Общността и отписване на моторно превозно средство;
промяна
на данни за превозни средства,

вписани в регистъра за моторните превозни
средства към лиценза на Общността;
обявяване
за невалидни заверени копия на

лиценз на Общността – изгубени, откраднати, унищожени и др. (когато не е подадено
заявление за издаване на дубликат).

5.

не установих пропуски;
установих, че:
..........................................................................................
..........................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се
прилагат към заявлението.

(фирма)

6.

***Приложени документи и електронен носител с данни – по чл. 8, ал. 1 – в зависимост от
заявената промяна:
..........................................................................................
..........................................................................................
Декларирам, че в представения електронен носител по т. 6 вписаните данни са достоверни и сканираните документи са идентични с оригиналите.
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Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дру жество – лицата по
чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105
от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност –
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените
лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при
липса на овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1
от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата
по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. п ри ед нол и чен т ърг овец – физи ческо т о
лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено
пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите
са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва
да бъдат заверени от лицето, представляващо
търговеца или от упълномощено лице с „вярно с
оригинала“, подпис и печат.

Желая да получа заявените документи:
в
 регионална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. ............;
в
 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000, гр. София, ул. Ген. Й. В.
Гурко 5.
За моя сметка на:
адреса
на управление на търговското друже
ство;
друг адрес:

(пощенски код, област, община, населено място,
ул./ж.к., №, блок, телефон)

Дата: ..............

Заявител: ..............................
(подпис и печат)

Служителят,

,
на длъжност
, извърших проверка
за комплектуване на съответното заявление с изискваните документи и
не установих пропуски;
установих, че:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се
прилагат към заявлението.
Заявител: ...................
Служител: .................
(подпис)
(подпис)“
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§ 19. Приложение № 11в към чл. 9, ал. 5
се изменя така:
„Приложение № 11в

към чл. 9, ал. 5

З А Я В Л Е Н И Е
за увеличаване на броя на заверени копия
на лиценз на Общността №
ден автомобилен превоз на:

за междунаро-

пътници
товари
от: ....................................................................................
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на

(наименование на дружеството) (правна форма)

ЕИК:
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за издаване на
(с цифри)

(с думи)

броя заверени копия на

лиценз на Общността.
***Приложени документи и електронен носител с данни:
1. С
 правка за доказване на финансова стабилност.
2. Д
 окумент за платена държавна такса по
Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
3. Е
 лектронен носител с данни за моторните
превозни средства:
3.1. ф
 айл в табличен вид с разширение „xls“
(Microsoft Еxcel) – списък с данни на
моторните превозни средства (приложение № 6а от Наредба № 11);
3.2. файлове със сканирани документи за
моторните превозни средства:
– свидетелство за регистрация – част І;
– договори за наем или лизинг.
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дру жество – лицата по
чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105
от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност –
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените
лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при
липса на овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1
от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата
по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
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6. п ри ед нол и чен т ърг овец – физи ческо т о
лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено
пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите
са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва
да бъдат заверени от лицето, представляващо
търговеца, или от упълномощено лице с „вярно с
оригинала“, подпис и печат.

Желая да получа заявените документи:
в регионална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. ...........;
в
 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000, гр. София, ул. Ген. Й. В.
Гурко 5.
За моя сметка на:
адреса на управление на търговското дружество;
друг адрес:

(пощенски код, област, община, населено място,
ул./ж.к., №, блок, телефон)

Дата: ………………..

Заявител: .................................
(подпис и печат)

Служителят,
,
на длъжност
, извърших проверка
за комплектоване на съответното заявление с изискваните документи и
не
 установих пропуски;
установих,
че:

..........................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че
се прилагат към заявлението.
Заявител: ...................
(подпис)

Служител: .......................
(подпис)“

§ 20. Приложение № 11г към чл. 9, ал. 6
се изменя така:
„Приложение № 11г
към чл. 9, ал. 6
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на дубликат
на
 лиценз на Общността №
дународен автомобилен превоз

за меж-

на
 пътници
на
 товари
на
 заверено копие на лиценз на Общността
№ ...............................................................................
от: ....................................................................................
(име, презиме, фамилия)
лице,
представляващо
търговеца*

упълномощено
лице**


ВЕСТНИК
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на
(наименование на дружеството) (правна форма)

ЕИК:
***Приложени документи:
1. Декларация от управителя на търговското
дружество с приложени копия на доказателствени документи (ако са налични такива).
2. Документ за платена държавна такса по
Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дру жество – лицата по
чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105
от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност –
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените
лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при
липса на овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1
от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата
по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. п ри ед нол и чен т ърг овец – физи ческо т о
лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено
пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите
са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва
да бъдат заверени от лицето, представляващо
търговеца, или от упълномощено лице с „вярно с
оригинала“, подпис и печат.
Желая да получа заявените документи:
в
 регионална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. ............;
в
 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000, гр. София, ул. Ген. Й. В.
Гурко 5.
За моя сметка на:
адреса
на управление на търговското друже
ство;
друг адрес:

(пощенски код, област, община, населено място,
ул./ж.к., №, блок, телефон)

Дата: ………………..

Заявител: .................................
(подпис и печат)
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Служителят,
,
на длъжност
, извърших проверка
за комплектуване на съответното заявление с изискваните документи и
не
 установих пропуски;
установих,
че:

..........................................................................................
..........................................................................................
Забележка: Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се
прилагат към заявлението.
Заявител: ...................
Служител: .......................
(подпис)
(подпис)“

§ 21. Приложение № 11д към чл. 10, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 11д
към чл. 10, ал. 3
З А Я В Л Е Н И Е
за продължаване срока на валидност на лиценз
на Общността и заверени копия на лиценз на
Общността за международен автомобилен превоз
на пътници №
на товари №
от: ....................................................................................
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на
(наименование на дружеството) (правна форма)

ЕИК:
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за продължаване на
лиценз на Общността за международен автомобилен превоз и на
броя заверени копия на
лиценза.
***Приложени документи:
1. С правка за доказване на финансова стабилност.
2. С видетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен
документ, издаден от компетентен съдебен
или административен орган в държавата
членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност.
3. Копие от удостоверение за професионална
компетентност, издадено на лицето, което
ръководи транспортната дейност. (Прилага
се, когато не е издадено от Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.)
4. Документи за платени държавни такси по
Тарифа № 5 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
5. Други:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

ВЕСТНИК
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Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дру жество – лицата по
чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. п ри коман ди т но д ру жест во – лицата по
ч л. 105 от Търговск и я закон, без ог рани чено
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност –
лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените
лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при
липса на овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1
от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата
по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. п ри ед нол и чен т ърг овец – физи ческо т о
лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно, или
2. друго лице с изрично нотариално заверено
пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето,
представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва
да бъдат заверени от лицето, представляващо
търговеца, или от упълномощено лице с „вярно
с оригинала“, подпис и печат.

Желая да получа заявените документи:
в
 регионална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ...................;
в
 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000, гр. София, ул. Ген. Й. В.
Гурко 5.
За моя сметка на:
адреса
на управление на търговското друже
ство;
друг адрес:

(пощенски код, област, община, населено място,
ул./ж.к., №, блок, телефон)

Дата: ………………..

Заявител: .................................
(подпис и печат)

Служителят,
,
на длъжност
, извърших проверка
за комплектуване на съответното заявление с изискваните документи и
не
 установих пропуски;
установих,
че:

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че
се прилагат към заявлението.
Заявител: ...................
Служител: .......................
(подпис)
(подпис)“
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§ 22. Приложение № 23а към чл. 52а, ал. 1 се изменя така:

БРОЙ 20
„Приложение № 23а
към чл. 52а, ал. 1

“
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§ 23. Приложение № 23б към чл. 52а, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 23б
към чл. 52а, ал. 2
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§ 24. Приложение № 26 към чл. 45а се изменя така:
„Приложение № 26
към чл. 45а
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§ 25. Приложение № 27 към чл. 45б, ал. 1,
т. 1 се изменя така:
„Приложение № 27
към чл. 45б, ал. 1, т. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ (1) :
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕДОВЕН ПРЕВОЗ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН
РЕДОВЕН ПРЕВОЗ (2)
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ (3)
ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА РАЗРЕШЕН
ПРЕВОЗ (3)
с автобус между държавите членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1073/2009
до: .............................................................................
(компетентен орган)
1. Име и фамилия или търговско наименование
и адрес, телефон, факс и/или електронен адрес
на заявителя или, по целесъобразност, на превозвача управител в случаи на сдружаване на
предприятия (пул):
...................................................................................
...................................................................................
2. Извършен(и) превоз(и) (1)
от предкато член на сдружение
като подизприятие
на предприятия (пул)
пълнител
3. Наименования и адреси на:
превозвача, превозвача/ите от сдружението или
подизпълнителя/ите (4) (5)
3.1. ……………………………………………………, тел. ..............
3.2. ……………………………………………………, тел. ..............
3.3. ……………………………………………………, тел. ..............
3.4. ……………………………………………………, тел. ..............
4. В случай на специализиран редовен превоз:
4.1. Категория пътници: ........................................
5. Продължителност на исканото разрешително
или дата, на която превозът завършва:
...................................................................................
6. Основен маршрут на превоза (подчертайте
местата за качване на пътниците):
...................................................................................
...................................................................................
7. Период на извършване на превозите:
...................................................................................
...................................................................................
8. Честота (дневно, седмично и т.н.):
...................................................................................
...................................................................................
9. Тарифи: ………………………… Добавено приложение
10. Приложете график за управление, за да може
да се проверява спазването на законодателството
на Съюза за периодите на управление на превозното средство и почивка.
11. Брой искани разрешителни или копия на
разрешителни (6):
...................................................................................
...................................................................................
12. Допълнителна информация:
...................................................................................
...................................................................................

13. ……………....…………
(място и дата)

............……………………………
(подпис на заявителя)

ВЕСТНИК
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ВА ЖНА ЗАБЕЛЕЖК А
1. К ъм заявлението трябва да бъдат приложени
следните документи:
а) разписанието;
б) таблици на тарифите;
в) з аверено, вярно с оригина ла копие на
лиценза на Общността за международния
превоз на пътници с автобуси под наем
или срещу заплащане, както е предвидено
в член 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009;
г) и нформац и я о т носно ви да и обема на
транспортната услуга, която заявителят
планира да предлага, ако заявлението е
за създаване на нова услуга, или на извършената услуга, ако заявлението е за
подновяване на разрешително;
д) к арта в под ход ящ мащаб, на която са
марк и рани марш ру т ът и оп ределени те
места за спиране, където пътниците се
качват и слизат;
е) г рафик за управление, за да може да се
проверява спазването на законодателството
на Съюза за периодите на управление на
превозното средство и почивка.
2. В подкрепа на заявлението си заявителите
предоставят всякаква допълнителна информация, която считат за важна или която се
изисква от издаващия орган.
3. В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО)
№ 1073/2009 за следните услуги се изисква
разрешително:
а) р едовни превози, услуги, които осигуряват
превоза на пътници на определени интервали от време по определени маршрути,
като пътниците се качват и слизат на
предварително определени места за спиране; редовните превози са достъпни за
всички, като при необходимост се изисква
задължителна резервация; редовният статут на превоза не се влияе от промени в
оперативните условия на извършване на
превоза;
б) с пециализирани редовни превози, които не
са обезпечени с договор между организатора и превозвача; превози, независимо от
организатора им, при които се превозват
определени категории пътници, като се
изключват всички останали пътници, се
считат за редовни превози; такива превози се наричат „специализирани редовни
превози“ и включват следното:
i) п ревоз на работ ници меж д у дома и
работното място,
ii) п ревоз на ученици и студенти от и до
учебната институция.
Фактът, че специализираният превоз може
да се променя в зависимост от нуждите
на потребителите, не се отразява върху
определянето му като редовен превоз.
4. З а явлението се подава до компетентните
органи на държавата членка, от която превозът потегля, а именно една от крайните
спирки на линията.
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5. М
 аксималният срок на валидност на разрешителните е пет години.
(1) Да се отбележи или попълни, според необходимото.
(2) Специализирани редовни превози, които не
са обезпечени с договор между организатора и
превозвача.
(3) В контекста на член 9 от Регламент (ЕО)
№ 1073/2009.
(4) Посочете за всеки отделен случай дали става
въпрос за член на сдружение, или за подизпълнител.
(5) Приложете списък, ако е възможно.
(6) Тъй като разрешителното трябва да се съхранява
на борда на превозното средство, на заявителя се
обръща внимание, че броят на разрешителните,
които трябва да притежава, трябва да съответства
на броя на превозните средства, едновременно необходими за извършване на поисканите превози.“

Допълнителна разпоредба
§ 26. Навсякъде в наредбата думите „съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ се заменят със „съответното
регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
Заключителна разпоредба
§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
1784

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11674
от 5 ноември 2015 г.

по административно дело № 9747 от 2014 г.
Върховният административен съд на Република България – четвърто отделение, в
съдебно заседание на тринадесети октомври
две хиляди и петнадесета година в състав:
председател: Нина Докторова, членове: Татяна Хинова, Красимир Кънчев, при секретар
Татяна Щерева и с участието на прокурора
Антоанета Генчева изслуша докладваното
от съди ята Татяна Х инова по а дм. дело
№ 9747/2014.
Производството е по реда на чл. 185 –
чл. 196 от А дминистративнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образувано е по жалба от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, със седалище и адрес
на управление в София, представлявано от
Ондржей Шафарж и Стефан Апостолов в
качеството им на членове на управителния
съвет, подадена чрез адв. Антон Кръстев,
срещу разпоредбите на чл. 7 и чл. 10, ал. 2,
т. 2 и 6 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за
рег улиране на цените на елект рическата

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

енергия (наричана по-долу за краткост „Наредба № 1“ или „наредбата“), издадена от
Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране, понастоящем Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) (обн., ДВ,
бр. 33 от 5.04.2013 г., в сила от 5.04.2013 г.;
изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила от
28.02.2014 г.).
С протоколно определение от 31.03.2015 г.
е прекратено производството по делото в
частта му по жалбата срещу чл. 7 от Наредба
№ 1 от 2013 г., тъй като наредбата в част
от текстовете є, включително и по чл. 7,
е изменена в „Държавен вестник“, бр. 4 от
16.01.2015 г., в сила от 1.02.2015 г. С разпоредбата, в последната редакция, е отпаднало
задължение за заплащане на надбавки за
използвано и отдадено количество енергия
от електроразпределителни дружества, което
води до недопустимост на жалбата, подадена
от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, в
частта, насочена срещу този текст. Това определение е оставено в сила с определение
№ 5770 от 20.05.2015 г., постановено по адм.
дело № 4965/2015 г. от петчленен състав на
Върховния административен съд. С оглед на
това производството по делото продължава
само по жалбата в частта срещу чл. 10, ал. 2,
т. 2 и 6 от наредбата и следва да се разгледат
само посочените в жалбата отменителни
основания, касаещи тези текстове.
С определение № 11151 от 24.09.2014 г. към
настоящото дело на основание чл. 213 ГПК
във връзка с чл. 144 АПК е присъединено
адм. дело № 9864/2014 г. на Върховния административен съд, пето отделение, образувано
по жалба на „ЧЕЗ Електро България“ – АД,
със седалище и адрес на управление в София, срещу чл. 10, ал. 2, т. 2 от Наредба
№ 1 от 2013 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия. С оглед на това
делата са съединени за разглеждане в едно
производство.
В жалбата на „ЧЕЗ Разпределение Българи я“ – А Д, се съд ържат т върдени я, че
Наредба № 1 в обжалваната част е незаконосъобразна, поради което следва в тази част
да бъде обявена за нищожна, алтернативно
да бъде отменена. Незаконосъобразността на
обжалваните текстове се мотивира с липса на
компетентност, допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила, противоречие с материалноправните разпоредби, неспазване на предписаната
форма и несъответствие с целта на закона.
Според оспорващото дружество с обжалваните разпоредби комисията е променила
съдържанието на норми от по-висок ранг, а
именно чл. 30, ал. 1 и чл. 31, т. 2, букви „а“ и
„ж“ от Закона за енергетиката (ЗЕ), за което
същата не разполага с материална компетентност. Актът бил издаден и в нарушение
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на разпоредбите на чл. 77 АПК и чл. 26 от
Закона за нормативните актове (ЗНА), като
обнародваните изменения в § 3 и 4 от Наредбата за изменение и допълнение (НИД)
на Наредба № 1 според жалбоподателя не
са били предмет на обществено обсъждане.
Не било спазено и изискването на чл. 26,
ал. 2 ЗНА проектът на нормативния акт да
бъде публикуван на интернет страницата
на съответната институция заедно с мотиви, съответно доклад, като се даде срок за
предложения и становища по проекта.
Твърди се и нарушение на принципите на
законност, равенство, достъпност, публичност
и прозрачност. С атакуваните разпоредби
КЕВР се стремяла противозаконно да предвиди допълнителни разходи за разпределителните предприятия извън тези по чл. 30,
ал. 1 и чл. 31, т. 2, букви „а“ и „ж“ от ЗЕ,
като с подзаконов акт изключи възможността
тези разходи да бъдат признати за целите на
ценова регулация. Също така превратното
упражняване на законови правомощия на
КЕВР неизбежно водело и до несъответствие
с целите, формулирани в чл. 2 ЗЕ, в частност на целта за създаване и развитие на
финансово стабилен енергиен пазар.
Жалбата на „ЧЕЗ Електро България“ – АД,
съдържа идентични съображения относно
незаконосъобразността на чл. 10, ал. 2, т. 2
от наредбата, като счита същата за приета в
несъответствие с нормативен акт от по-висока
степен, а именно чл. 31 ЗЕ при противоречие с императивната норма на чл. 7, ал. 2
ЗНА, както и при съществено нарушение
на процедурните правила, зададени с чл. 77
АПК и чл. 26 ЗНА.
Ответникът – Комисията за енергийно и
водно регулиране, в открито съдебно заседание чрез процесуалните си представители
оспорва и двете жалби като неоснователни
и недоказани. Считат, че оспореният нормат и вен а к т е за конос ъ обра зен, пора д и
което жалбите срещу него следва да бъдат
отхвърлени.
Участвалият по делото прокурор от Върховната административна прокуратура дава
заключение за основателност на подадените
жалби. Счита, че при приемане на нормативния акт не са спазени изискванията на
чл. 77 АПК, чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 3 ЗНА.
Неспазването на процедурните правила при
приемане на подзаконовия нормативен акт
е основание за отмяна по чл. 146, т. 3 във
връзка с чл. 196 АПК. Счита, че оспорените разпоредби на подзаконовия нормативен
акт противоречат на материалноправните
законови разпоредби на чл. 30, ал. 1 и чл. 31,
т. 2, букви „а“ и „ж“ от ЗЕ, поради което е
налице и основание за отмяна на оспорените нормативни текстове по чл. 146, т. 4 във
връзка с чл. 196 АПК.
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По допустимостта на оспорването съдът се
е произнесъл с определение от 18.08.2014 г.
По основателността на жалбите съдът, за
да се произнесе, съобрази следното:
На 23.01.2014 г. на интернет страницата на
Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране, сега Комисия за енергийно и
водно регулиране, е поставено съобщение
за провеж дане на обществено обсъж дане
на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 18.03.2013 г.
за регулиране на цените на електрическата
енергия (обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г., в
сила от 5.04.2013 г.), което ще се проведе на
30.01.2014 г. от 10 ч. в сградата на комисията. Приложен е проектът, като § 3 от него,
касаещ оспорената разпоредба на чл. 10,
има цитираното съдържание: „В чл. 10 се
правят следните изменения: 1. В ал. 5 думите „по реда на чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона
за енергетиката“ се заличават; 2. Ал. 7 се
отменя“. Мотиви към проекта не са изложени. На 13.02.2014 г. „ЧЕЗ България“ – ЕАД,
е внесло становище в комисията, с което
прави и възра жение относно липсата на
мотиви към проекта. Въпреки направеното
възражение по делото няма данни мотиви
да са изложени или да е направен доклад
във връзка с планираните изменения. След
проведеното обсъждане е приета и Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 18.03.2013 г. (ДВ, бр. 33 от 2013 г.).
Съгласно приетите изменения с § 5 в чл. 10
се правят следните изменения: „1. В ал. 2,
а) създава се нова т. 2 със следното съдържание: „2. Разходи, произтичащи от сделки
с балансираща енергия, сключени по реда
на Правилата за търговия с електрическа
енергия;“ б) досегашните т. 2 – 12 стават
съответно т. 3 – 13; 2. В ал. 5 думите „по
реда на чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката“ се заличават; 3. Ал. 7 се отменя.“
При тези данни основателно се явява
възражението и в двете жалби за допуснато
с ъщес т вено нару шен ие на п роцед у рн и т е
правила при приемането на оспорения нормативен акт.
При издаване на обжалваната наредба
не са спазени разпоредбите на чл. 77 АПК,
чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 3 ЗНА. Неоснователен е доводът на ответника, че дори и да
било допуснато процесуално нарушение, то
не било съществено и не можело да доведе
до отмяна на акта. Такъв аргумент е несъстоятелен. Процедурата по приемане на нормативния административен акт е разписана
императивно в закона и неизпълнението е
съществено нарушение и представлява самостоятелно основание за отмяна.
Нормата на чл. 26, ал. 2 ЗНА следва да
бъде тълкувана в съответствие с чл. 77 АПК,
задължаващ компетентния орган да издаде
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нормативен акт, след като обсъди проекта
с направените становища, предложения и
възражения, което в случая не е изпълнено
и представлява нарушение на императивни
правни норми, съдържащи се в нормативен
акт от по-висока степен, предвид това, че
в проекта въобще не е включена приетата
редакция на атакуваните разпоредби на наредбата. Поради това не може да се приеме,
че въобще е проведено надлежно обществено
обсъждане. Такова е било осъществено само
привидно, за да бъде отчетено като изпълнено законовото задължение за провеждането му. Задълженията на съставителя на
проекта, предвидени в чл. 28, ал. 2 ЗНА, да
включи определено съдържание в мотивите,
респ. в доклада, са също императивно зададени и целят гарантиране на принципите
на обоснованост, стабилност, откритост и
съгласуваност. По този начин Законът за
нормативните актове придава изключително
значение на мотивирането на предложението
за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и
обсъждане с всички заинтересовани страни.
Проект на нормативен акт, към който не са
приложени мотиви, съответно доклад, по
силата на ал. 3 на чл. 28 ЗНА не следва да
се обсъжда от компетентния орган.
Проек т ът за изменение и доп ъ лнение
следва да бъде известен преди внасянето
му за обсъждане. Заедно с мотивите, съответно доклада към него, същите трябва да
са публикувани и да са станали достояние
на всички заинтересовани лица, за да могат същите да се запознаят с тях и реално
да упражнят правото си на предложения и
становища по проекта.
Като не е изложил мотиви в съответствие
с изискванията на чл. 26, ал. 2 ЗНА, във връзка с чл. 77 АПК, както и на чл. 28 ЗНА и е
приел изменения, различни от съдържащите
се в публикувания на интернет страницата
на комисията проект, административният
орган – Комисията за енергийно и водно регулиране, е допуснал съществени нарушения на
административнопроизводствените правила,
които представляват самостоятелно основание за отмяна на оспорените разпоредби
от Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на
цените на електрическата енергия.
Поради допуснатото съществено нарушение на административнопроизводствените
правила настоящият състав намира, че не
може да се произнесе по релевирани доводи
за материална незаконосъобразност. Липсата
на мотиви и доклад към проекта за изменение на оспорените разпоредби, както и
непровеждането на обществено обсъждане
по отношение на същите текстове не дават
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възможност да се извърши контрол за материална законосъобразност на оспорените
разпоредби. Този извод се потвърждава и с
оглед прилагането на оспорения текст на
чл. 10, ал. 2, т. 2 от наредбата при осъществяване на регулаторните функции на КЕВР.
С решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. заявените
разходи за балансиране не са включени в
утвърдените цени за електрическа енергия,
които се дължат на крайните снабдители
и електроразпределителните дружества, но
са включени в отделен ред във фактурите,
издавани на крайните клиенти.
Неоснователен е доводът на Комисията
за енергийно и водно регулиране относно
допустимостта на оспорването на разпоредбата на чл. 10, ал. 2, т. 6 от наредбата. Производството по оспорване на разпоредбата
на чл. 7 от наредбата е прекратено, тъй като
след изменение, обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 4 от 16.01.2015 г., оспореният
нормативен текст не е в редакцията, действаща към момента на подаване на жалбата.
Разпоредбата на чл. 10, ал. 2, т. 6 от наредбата
не е изменена, поради което производството
по оспорване е допустимо.
С оглед на тези доводи настоящият състав
счете, че оспорените разпоредби на чл. 10,
ал. 2, т. 2 и 6 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г.
за регулиране на цените на електрическата енергия следва да бъдат отменени, тъй
като при приемането на тези нормативни
текстове са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила – основание за отмяна по чл. 146,
т. 3, приложим на основание чл. 196 АПК.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, предл. 4 АПК, Върховният административен съд – четвърто отделение,
РЕШИ:
Отменя чл. 10, ал. 2, т. 2 и 6 от Наредба
№ 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (обн., ДВ,
бр. 33 от 5.04.2013 г., в сила от същата дата;
изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила
от 28.02.2014 г.) по жалби на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „ЧЕЗ Електро
България“ – А Д, и двете със седалище и
адрес на управление в София.
На основание чл. 194 АПК след влизане
на решението в сила същото да се обнародва
в „Държавен вестник“.
Решението може да се обжалва с касационна жа лба пред пет членен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок считано от датата на съобщението, че
е изготвено.
Председател:
Георги Колев
1880
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РЕШЕНИЕ № 2022
от 23 февруари 2016 г.

по административно дело № 294 от 2016 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – петчленен състав –
I колегия, в съдебно заседание на единадесети
февруари две хиляди и шестнадесета година
в състав: председател: Йордан Константинов,
членове: Фани Найденова, Здравка Шуменска, Светлозара Анчева, Бисер Цветков, при
секретар Мария Попинска и с участието на
прокурора Любка Стамова изслуша докладваното от съдията Фани Найденова по адм.
дело № 294/2016.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на
Комисията за енергийно и водно регулиране
против Решение № 11674 от 5.11.2015 г. по
адм. д. № 9747/2014 г. на тричленен състав
на Върховния административен съд, с което
по жалби на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „ЧЕЗ Електро България“ – АД,
е отменен чл. 10, ал. 2, т. 2 и 6 от Наредба
№ 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, издадена от
ДКЕВР (обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г., в
сила от 5.04.2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от
28.02.2014 г., в сила от 28.02.2014 г.).
Изложени са твърдения за незаконосъобразност на решението в извода за нарушение
на чл. 26, ал. 2 ЗНА с доводи, че липсата
на публикуване на мотиви не е съществено
нарушение, тъй като правата на заинтересованите лица не са нарушени, а и с публикуването на проекта на наредбата на интернет
страницата на административния орган и
на портала за обществени консултации и с
предоставена възможност за участие в съгласувателната процедура по приемане на
акта са изпълнени целите на въведеното с
чл. 26, ал. 2 ЗНА изискване. Иска се отмяна
на решението и „да се потвърди законосъобразността на наредбата“. В съдебно заседание
касаторът е представляван от процесуален
представител – юрисконсулт, който поддържа
касационната жалба.
Ответните страни – „ЧЕЗ Разпределение
Българи я“ – А Д, и „ЧЕЗ Елект ро България“ – АД, представлявани от упълномощен
адвокат, оспорват касационната жалба по
съображения в писмено и устно становище.
Желаят решението да бъде оставено в сила,
като в съдебно заседание процесуалният представител иска произнасяне и по същество за
противоречие на подзаконовия нормативен
акт със ЗЕ, което искане в качеството му на
ответник по подадената касационна жалба
от насрещната страна е недопустимо.
Учас т ва щ и я т по де ло т о п р ок у р ор о т
Върховната административна прокуратура
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заявява становище за неоснователност на
касационната жалба.
Касационната жалба е подадена в срок и
от надлежна страна, за което е процесуално
допустима.
Разгледана по същество, е неоснователна.
Първоинстанционни ят съд – тричленен
състав на Върховния административен съд, е
бил сезиран с жалба от „ЧЕЗ Разпределение
Българи я“ – А Д, и „ЧЕЗ Елект ро България“ – АД, срещу разпоредби от Наредба № 1
от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия, издадена от ДКЕВР,
като в една част производството е прекратено с влязло в сила определение и предмет
на контрол са били разпоредбите на чл. 10,
ал. 2, т. 2 и 6 от наредбата с твърдения за нищожност, съответно – незаконосъобразност,
поради липса на компетентност, допуснати
съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с
материалноправните разпоредби, неспазване
на предписаната форма и несъответствие с
целта на закона. Според оспорващото дружество с обжалваните разпоредби комисията
е променила съдържанието на норми от повисок ранг, а именно чл. 30, ал. 1 и чл. 31,
т. 2, букви „а“ и „ж“ от Закона за енергетиката (ЗЕ), за което същата не разполага
с материална компетентност. Изложени са
твърдения, че актът е издаден и в нарушение
на разпоредбите на чл. 77 АПК и чл. 26 от
Закона за нормативните актове (ЗНА), като
обнародваните изменения в § 3 и 4 от Наредбата за изменение и допълнение (НИД) на
Наредба № 1 според жалбоподателя не са били
предмет на обществено обсъждане. Не било
спазено и изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА
проектът на нормативния акт да бъде публикуван на интернет страницата на съответната институция заедно с мотиви, съответно
доклад, като се даде срок за предложения и
становища по проекта. Твърди се и нарушение на принципите на законност, равенство,
достъпност, публичност и прозрачност. С
атакуваните разпоредби КЕВР се стремяла
противозаконно да предвиди допълнителни
разходи за разпределителните предприятия
извън тези по чл. 30, ал. 1 и чл. 31, т. 2, букви
„а“ и „ж“ ЗЕ, като с подзаконов акт изключи
възможността тези разходи да бъдат признати
за целите на ценова регулация.
Тричленният състав на Върховния административен съд е изследвал всички предпоставки във връзка със спазване изискванията
на Закона за нормативните актове и е извел
извод за допуснати от органа нарушения
на чл. 26 и 77 ЗНА, които са съществени и
са самостоятелно основание за отмяна на
подзаконовия нормативен акт.
Решението е правилно.
При издаване на обжалваната наредба не са
спазени разпоредбите на чл. 77 АПК, чл. 26,
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ал. 2 и чл. 28, ал. 3 ЗНА. На 23.01.2014 г. на
интернет страницата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, сега
Комисия за енергийно и водно регулиране,
е поставено съобщение за провеждане на
обществено обсъждане на Проект на наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на
електрическата енергия (обн., ДВ, бр. 33 от
5.04.2013 г., в сила от 5.04.2013 г.), което ще
се проведе на 30.01.2014 г. от 10 ч. в сградата
на комисията. Приложен е проектът, като
§ 3 от него, касаещ оспорената разпоредба на
чл. 10, има съдържание: „В чл. 10 се правят
следните изменения: 1. В ал. 5 думите „по
реда на чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката“ се заличават; 2. Ал. 7 се отменя“.
Мотиви към проекта не са изложени. На
13.02.2014 г. „ЧЕЗ България“ – ЕА Д, е внесло становище в комисията, с което прави и
възражение относно липсата на мотиви към
проекта. Въпреки направеното възражение
мотиви не са изложени, не е направен и
доклад във връзка с планираните изменения.
Тези данни не са опровергани в хода на
съдебното производство.
Проект на нормативен акт, към който не
са приложени мотиви, съответно доклад, по
силата на ал. 3 на чл. 28 ЗНА не следва да се
обсъжда от компетентния орган. Проектът
за изменение и допълнение следва да бъде
известен преди внасянето му за обсъждане.
Заедно с мотивите, съответно доклада към
него, същите трябва да са публикувани и
да са станали достояние на всички заинтересовани лица, за да могат същите да
се запознаят с тях и реално да упражнят
правото си на предложения и становища
по проекта. Неспазване на изиск вани ята
на ЗНА е съществено нарушение на административнопроизводствените правила при
приемане на подзаконов нормативен акт и
представлява самостоятелно основание за
отмяна на оспорените разпоредби от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на
цените на електрическата енергия, издадена
от ДКЕВР, сега КЕВР.
Решението като правилно следва да бъде
оставено в сила.
Воден от горното и на основание чл. 221,
ал. 2, предл. 1 АПК, Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия,
РЕШИ:
О с т а в я в с и л а Ре ш е н и е № 11674 о т
5.11.2015 г. по а д м. д. № 9747/2 014 г. на
т ричленен състав на Върховни я административен съд.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Колев
1881

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

РЕШЕНИЕ № 164
от 7 януари 2016 г.

по административно дело № 973 от 2015 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – четвърто отделение,
в с ъдебно заседа н ие на десе т и ноем ври
две хиляди и петнадесета година в състав:
председател: А делина Ковачева, членове:
Кремена Хараланова, Бисерка Цанева, при
секретар Ирена Асенова и с участието на
прокурора Симона Попова изслуша докладваното от съдията Бисерка Цанева по адм.д.
№ 973/2015 г.
Производството е по чл. 185 – 196 от А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба на Фондация „Български адвокати за правата на човек“ – София, представлявана от Йорданка Димитрова,
подадена чрез адв. Гитева, с която оспорва
разпоредбата на чл. 12а и чл. 14, ал. 3 от
Наредба № Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда
за временно настаняване на чужденци, за
организацията и дейността на специалните
домове за временно настаняване на чужденци, издадена от министъра на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 45 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 11 от 2012 г. и бр. 57 от 2012 г.).
С жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорените разпоредби
поради противоречие на техния текст с разпоредби в Закона за чужденците в Република
България (ЗЧРБ), с чл. 30, ал. 2, чл. 26, ал. 2,
чл. 56 и 120 от Конституцията на Република
България и Директива 2008/115/ЕО, които
са текстове от по-висок порядък. Жалбоподателят прави искане да бъдат отменени
като незаконосъобразни оспорените текстове
от подзаконовия нормативен акт. В о.с.з. на
ВАС представляван от адв. Гитева поддържа
жалбата и претендира разноски.
Ответникът – министърът на вътрешните
работи, чрез процесуалния си представител
юрк. Люнчева и в писмена защита оспорва
жалбата с доводи за неоснователност на
оспорването и с искане да бъде отхвърлена.
Представителят на Върховната административна проку рат у ра излага становище
за основателност на искането за отмяна на
оспорените текстове по съобра жени я, че
противоречат на материалноправните норми
от по-висока степен, а именно Закона за
чужденците в Република България и Конституцията на Република България. Предлага
жалбата да бъде уважена.
Жалбата е предявена срещу разпоредби от
нормативен административен акт, подлежащ
на оспорване, и от сдружение с нестопанска
цел, което с оглед предмета си на дейност
и приетото с ТР № 2 от 12.02.2010 г. на ОС
на съдиите във Върховния административен
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съд по т.д. № 4/2009 г. има правен интерес
от оспорването, поради което е допустима,
като по отношение на нейната допустимост
съдът се е произнесъл и с определение № 1371
от 9.02.2015 г. по адм.д. № 973/2015 г. по
описа на съда.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Предмет на оспорване са разпоредбите на
чл. 12а и чл. 14, ал. 3 от Наредба № Iз-1201 от
1.06.2010 г. за реда за временно настаняване
на чужденци, за организацията и дейността
на специалните домове за временно настаняване на чужденци, издадена от министъра
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 45 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2012 г. и бр. 57
от 2012 г.), която е подзаконов нормативен
акт по смисъла на чл. 7, ал. 2 ЗНА и попада
в дефиницията на чл. 75, ал. 1 АПК.
С разпоредбата на чл. 44, ал. 11 от Закона за чужденците в Република България
законодателят е делегирал правомощие на
министъра на вътрешните работи да издаде
наредба за реда за настаняване и организация
на дейността в СДВНЧ. Горното обосновава
извод, че министърът на вътрешните работи е имал материалната компетентност по
смисъла на чл. 76, ал. 1, предл. 2 АПК да
издаде оспорения акт. Оспорените текстове
на подзаконовия нормативен акт са издадени от компетентен орган, при изрично
предвидена законова делегация, в рамките
на материалната му компетентност и в предписаната писмена форма и е обнародван в
„Държавен вестник“. Видно от представените по преписката доказателства са спазени
всички изисквания на чл. 77 АПК и чл. 26,
ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове.
Атак у вани те разпоредби о т наредбата
обаче не съответстват на законовите разпоредби на Закона за чужденците в Република
България (ЗЧРБ) и Конституцията на Република България.
С оспорената разпоредба на чл. 12а от
нар едбата са у реден и п ра вомощ и я т а на
длъжностните лица от временните домове
за настаняване на чужденци да извършват
спрямо настанените в СДВНЧ чу ж денци
обиск. Съгласно чл. 44, ал. 11 ЗЧРБ редът
за временното настаняване на чуж денци,
включително на малолетни и непълнолетни,
в специалните домове, както и организацията и дейността им, се определя с наредба
на министъра на вътрешните работи. Тъй
като правомощието за извършване на обиск
не касае нито реда за настаняване, нито
организацията на дейността на тези домове,
основателно е възражението в жалбата, че
този текст от наредбата не кореспондира с
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този в закона. Нещо повече, правомощието
за извършване на обиск на настанените лица
е намерило първичната си уредба именно
в наредбата, без ЗЧРБ да го е предвидил
като мярка. Доколкото правомощието за
извършване на обиск пряко засяга основни
права на човека, налице е и противоречие с
чл. 30, ал. 2 от Конституцията на Република
България, съгласно който всяко лице може
да бъде подлагано на обиск само при условията и по ред, определени със закон. В този
смисъл наредбата излиза и извън кръга на
въпроси, за които издателят на подзаконовия
нормативен акт е бил овластен да го издаде.
Законът е нормативен акт от по-висока
степен. Наредбата не може да съдържа разпоредби, които противоречат на нормативен
акт от по-висок ранг, т ъй като съгласно
императивното изискване на чл. 15, ал. 1 от
Закона за нормативните актове нормативният
акт следва да съответства на Конституцията
на Република България и на другите нормативни актове от по-висока степен.
Неоснователен е доводът на ответника
относно приложимостта в настоящия случай
на разпоредбите на чл. 80, ал. 1 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
Съгласно тази разпоредба полицейските органи извършват обиск на лице, задържано при
условията на чл. 72, ал. 1 от същия закон, а
именно: лице, при което съществуват данни,
че носи опасни или забранени предмети;
за варено на м яс т о, к ъде т о е извършено
престъпление или нарушение на обществения ред, когато има достатъчно данни, че у
него се намират вещи, които са свързани с
престъплението или нарушението; за което
има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол. Касае се за правомощия
на органите на МВР за извършване на обиск
при точно уредени от законодателя хипотези
и при лица, за които е налице съмнение за
извършено нарушение или прест ъпление.
Настаняването на чужденци в СДВНЧ има за
цел да организира принудителното отвеждане
на чужденеца до границата или експулсирането му и няма наказателен характер, нито
пък се прилага за извършено от чужденеца
нарушение, респ. престъпление, поради което тези текстове от ЗМР са неприложими
към реда за настаняване и организацията
при настаняването на чужденци в съответните домове. Отделно от това в Закона за
Министерството на вътрешните работи не
е предвидена възможността тези законови
норми да бъдат доразвити с подзаконов нормативен акт. Възраженията на ответника не
обосновават извод, различен от изведения, а
именно, че обжалваният подзаконов нормативен акт в оспорената част противоречи на
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норми от по-висок ранг, т.е. е постановен в
нарушение на чл. 15, ал. 1 ЗНА, изискващ
съответствие на нормативния акт с Конституцията и другите нормативни актове от повисока степен. Тук следва да се допълни и
че съгласно чл. 4, ал. 1 от Конституцията на
Република България Република България е
правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната. Налага
се извод за материална незаконосъобразност
на оспорената разпоредба и твърденията на
ответника за противното не намират опора
в закона.
Основателни са доводите в жалбата и
относно оспорени я текст на чл. 14, ал. 3
от наредбата. Съгласно ч л. 7, а л. 2 ЗН А
наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби
или подразделения на нормативен акт от
по-висока степен. От т у к следва изводът,
че както тези актове, така и отделните им
разпоредби следва да съответстват на материалноправните разпоредби на актовете от
по-висока степен, уреждащи обществените
отношения. С разпоредбата на чл. 14, ал. 3
от наредбата е предвидено: „чужденец, който
грубо нарушава правилата за вътрешния ред
на дома, да се премества в отделно помещение – индивидуална стая с мерки за сигурност
(ИС МС), за срок не по-дълъг от 15 дни“. В
ЗЧРБ обаче не е предвидено реализирането
на дисциплинарни мерк и при извършени
нарушения на вътрешния ред. На практика
с оспорената разпоредба по отношение на
лицата, настанени в СДВНЧ, за пръв път се
въвеждат дисциплинарни мерки, което е в
противоречие с чл. 7, ал. 2 ЗНА. Тези отношения следва да бъдат уредени първоначално
със закон. Подзаконовият нормативен акт би
могъл впоследствие да ги конкретизира и
да уреди детайлно отношенията по тяхното
приложение, но не и да ги въвежда за първи
път. Ето защо този текст също е издаден в
противоречие с материалноправните разпоредби и целта на закона.
При този анализ, след извършената цялостна проверка по чл. 168, ал. 1 АПК на
отменителните основания по чл. 146 АПК,
и извод за наличие на това по чл. 146, т. 4
АПК ВАС преценява разпоредбите на чл. 12а
и ч л. 14, а л. 3 о т Наредба № Iз-1201 о т
1.06.2010 г. за реда за временно настаняване
на чужденци, за организацията и дейността
на специалните домове за временно настаняване на чужденци, издадена от министъра
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 45 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2012 г. и бр. 57
от 2012 г.), за незаконосъобразни, а жалбата
срещу тях за основателна.
По изложените съображения разпоредбите на чл. 12а и чл. 14, ал. 3 от Наредба
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№ Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно
настаняване на чужденци, за организацията
и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци, издадена
от министъра на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от
2012 г. и бр. 57 от 2012 г.), следва да бъдат
отменени като противоречащи на нормативен
акт от по-висока степен.
При този изход на спора искането на
оспорващия за присъждане на разноски по
настоящото дело за защита пред ВАС е основателно по арг. от чл. 143, ал. 1 АПК. Тази
страна чрез представляващия я адвокат в
жалбата и в о.с.з. е поискала присъждане на
разноски. Представила е списък с разноските
и доказателства за заплащането є. Ответникът в с.з. чрез процесуалния си представител
не е направил възражение за прекомерност
на заплатеното адвокатско възнаграждение.
Предвид липса на възражение за прекомерност по чл. 78, ал. 5 ГПК във връзка с чл. 144
АПК следва Министерството на вътрешните
работи да бъде осъдено да заплати на ответника Фондация „Български адвокати за
правата на човек“ – София, пълния доказан
размер на претендираните разноски общо
730 лв., от които за адвокатско възнаграждение сумата 700 лв., видно от приложените на
л. 123 от настоящото дело адв. пълномощно,
както и държавна такса – 10 лв., и такса за
обнародване в „Държавен вестник“ – 20 лв.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, пр. 2 АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Отменя разпоредбата на чл. 12а и чл. 14,
ал. 3 от Наредба № Iз-1201 от 1.06.2010 г. за
реда за временно настаняване на чужденци,
за организацията и дейността на специалните
домове за временно настаняване на чужденци, издадена от министъра на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 45 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 11 от 2012 г. и бр. 57 от 2012 г.).
Осъжда Министерството на вътрешните
работи с адрес: София, ул. Шести септември 29, да заплати на Фондация „Български
а двокат и за п равата на човек“ – Софи я,
представл явана от Йорданка Димитрова,
сумата 730 лв., представляваща разноски за
настоящата инстанция.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред 5-членен състав на Върховния
административен съд.
Председател:
Георги Колев
1808
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА
АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
BAS QR 2, версия 7, ревизия 3
от 1 март 2016 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
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.
• И нструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;
• К ритични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация на
системи за управление BAS QI 2 приложение 1;
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• К
 ритични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация на
системи за управление на околната среда
BAS QI 2 приложение 2;
• И нструкция 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;
• И нструкция за етично поведение на служителите от администрацията на ИА БСА
BAS QI 11;
• И нструкция 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
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.
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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;
• о ргани 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 лица;
• проверяващи по околна среда (EMAS).
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, включително медицински лаборатории;
• органи за контрол;
• с ертификация на продукти, включително
за биологично производство и биологични
продукти;
• сертификация на лица;

Дейности
Калибриране
Изпитване, включително медицински лаборатории
Контрол
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• сертификация на системи за управление;
• верификационни органи.
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:

Хармонизирани стандарти, документи с доОбхват на дейност на ООС
пълнителни изисквания
и нормативни актове
БДС ЕN ISO/IEC
Всички области
17025
БДС EN ISO/IEC
17025 БДС EN ISO
15189
БДС EN ISO/IEC
17020

Сертификация на БДС EN ISO/IEC
продукти
17065

Сертификация на БДС EN ISO/IEC
системи за управ- 17021
ление
ISO/IEC 27006
ISO/TS 22003
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Всички области
Всички области

Списък на приложими
за процеса ръководства/
външни документи
Приложение BAS QR
– Калибриране
(ПРBASQR2-ЛК)
Приложение BAS QR
– изпитване
(ПрBASQR2-ЛИ)
Приложение BAS QR
– контрол
(ПрBASQR2-ОК)
Приложение BAS QR
– Сертификация на
продукти
(ПрBASQR2-ОСП)

2
2
2

Всички продукти, за които са налице
2
нормативни документи (стандарт, техн.
спецификация, практики и нормативни
актове), определящи критериите, по
които се оценяват продуктите
Биологично производство и биологични продукти
ISO 9001
Приложение BAS QR 2
– системи
ISO 14001
(ПрBASQR2-ОСС)
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
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Хармонизирани стандарти, документи с доДейности
Обхват на дейност на ООС
пълнителни изисквания
и нормативни актове
Сертификация на БДС EN ISO/IEC
Всички области
лица
17024

БРОЙ 20
Списък на приложими
за процеса ръководства/
външни документи
Приложение BAS QR 2
– Сертификация на
персонал
(ПрBASQR2-ОСПл)
Приложение BAS QR 2
– EMAS
(ПрBASQR2-EMAS)

Проверяващи по БДС EN ISO/IEC
околна среда
17021
Регламент (ЕО)
№ 1221/2009

Всички области

Верификационни БДС EN ISO 14065
органи
Регламент(ЕС)
№ 600/2012

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

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 (ТК А).
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. 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 BASQR 2 (описани
в таблица по т. 3.1.), както и утвърдените
решения на ТК А 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) П роцедура 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) П роцедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания
за пригодност BAS QR 18;
e) П роцедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;

f) П
 роцедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
g) И нструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;
h) И нструкция 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) И нструкция 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. 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.
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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 Споразу мението за Европейското
и коном и че ско п р о с т ра нс т во, и л и 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.
И А 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
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
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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:
• о бявява 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 ру бри к а „Офи ц иа л н и с ъ о бщен и я“
публикува съобщения до акредитирани
или кандидати за акредитация лица,
неоткрити, отказали да полу чат или
непот ърсили кореспон денци я от И А
БСА; в същата рубрика при проблемна
кореспонденция/комуникация публикува всички важни съобщения, за които
има задължения да отговори в срок;
• д опълва и актуализира с материали,
имащи отношение към акредитацията.
4. ПРОЦЕС НА АКРЕДИТАЦИЯ.
Процесът на акредитация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в
процедурата:
• п одаване 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 И А 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.
Официа лни ят език, на който протича
п роцед у рата за а к ред и та ц и я на ООС, е
български. В случай че кандидатът за акредитация е чуж дестранен 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 про-
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цедура 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
акредитаци я на лаборатори я за
изпитване;
BAS QF 2.2 Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитаци я на лаборатори я 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 лица;
BAS QF 2.7 Списък на необходими документи,
приложими към заявление за акредитация на органи за контрол;
BAS QF 2.12 Списък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на проверяващи по
околна среда;
BAS QF 2.14 Списък на необходими документ и, п ри лож и м и к ъм за я в лен ие
за ак реди тац и я на медиц инск и
лаборатории.
*Заявление за акредитация – заявление за акредитация, преакредитация или разширяване на обхата
на акредитация в зависимост от конкретния случай.
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Заявлението за акредитация изисква и
препраща към формуляри и документи с
информация за:
a) о бща характеристика на ООС, включително юридическо лице, име, адреси,
правен статут и човешки и технически
ресурси;
b) о бща 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) я сно 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.
Ком п лек т ът о т док у мен т и, вк л юч ва щ
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 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;
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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 документи, 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
нева ли ден док у мен т и/и ли на док у мен т,
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 ТК А.
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 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
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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 нео т с т ра н я ва не на конс тат и ра н и
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 в срок до 30 дни от
подаване на заявлението 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.
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 обек тивни
данни, че лицето е (бил е нает до преди
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.
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• 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) з аявена 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 и пс а на под ход я щ и, вк л юч и т е л но
компетентни и на разположение водещ
оценител и/или технически оценители/
експерти;
d) н евъзможност 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
условия във връзка с изискванията за
акредитация;
e) н евъзможност 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) н еспазване 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) п овторно 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;
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j) с п ря на а к ред и та ц и я и л и за поч на ла
процедура по спиране или отнемане на
акредитацията на кандидата или при
наличие на обстоятелства, изискващи
извънредна оценка;
k) п ериод до изтичане ва лидност та 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) н епредставяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията за акредитация;
m) н епостигане съгласие за определен/и
водещ оценител и/или брой показатели;
n) н есъгласие 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
писмено 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
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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 проу чване (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 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:
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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) о фис оценка – оценка на практическото
прилагане на документираната система
за управление на ООС чрез оценка на
документирани доказателства;
c) н аблюдение (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) и зпитване 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 провеждане на
оценка ИА БСА договаря периода, състава,
пълномощията на екипа и плана за оценка 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.
И А БСА може да изисква писмено от
ООС допълнителна информация, необходима
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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, лица, 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 до толкова, 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 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:
• О СС 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;
• О ОС 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;
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• е к ипът 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 на 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,
ОСЛ 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. з аписи от проведените наблюдения на
дейността;
2. з аключение за състоянието на системата за управление и компетентността
на ООС;
3. з аключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията за акредитация, и
4. к онстатираните несъответстви я, 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.
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 (вж.
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.
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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) Док ладване на несъответстви ята 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 съответения
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
повторната му поява, при констатиране на
несъответствия от ръководството на ООС
се изисква:
• да извърши анализ за първопричините, довели до възникване на несъответствията;
• д а предприеме действия за отстраняване
на несъответствието;
• д а извърши анализ на разпространението
на несъответствието и да извърши отново
или да коригира извършената несъответстваща услуга или продукт – корекция;
• д а предприеме действия за елиминиране
на причините, довели до възникване на несъответствията – коригиращи действия;
• д а 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.
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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, лица 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:
• о ценка при планов надзор;
• о ценка при надзор по сигнал;
• и звънредни оценки с изк лючение на
тези за възстановяване на акредитацията
при спиране и временно ограничаване
поради несъответствие с изискванията
за акредитация;
• о ценка 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 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. 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, лица и верификационни органи, които
биха имали влияние върху сертификационния/
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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, 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
зависи 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/
тех ническ и я 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
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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 10 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;
b) с тановище с предложение за решение
на Комисията по акредитация (К А) след
запознаване с доклад на водещ оценител/
екип и ако е необходимо, с документите/
записите на ООС; К А 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) р ешение 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 К А;
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 К А; при
писмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на обхвата, временно спиране, временно ограничаване
или за отнемане/отказ на акредитацията
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решението се взема от изпълнителния
директор без становище от Комисията
по акредитация.
Когато решението на изпълнителния директор е различно от становището на К А, то се
докладва от него пред Съвета по акредитация
в срок до 1 месеца 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
по-рано 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
акредитация в срок 1 месец от представянето на писменото становище по т. 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) н аименование, 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) в ид на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване
и срок на валидност; обхватът може
да бъде представен в приложение към
сертификата;
g) п одпис на изпълнителния директор на
агенцията или на заместник изпълнителния директор в случаите по чл. 10,
ал. 5 ЗНАООС;
h) н омер и дата на приложението, ако има
такова;
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i) д
 ата 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 сертификата на английски език, акредитираното 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
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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 15 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 от 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
промени (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 преакредита-
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ция 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 оценки 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 регламентираният период
за провеждане на надзор.
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:
• п ол у чена информа ц и я за нас т ъпи л и
промени в условията, при които е предоставена акредитацията, съгласно т. 8.2;
• п остъпили 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;
• з аблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали;
• р азпореждане 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. 4.3.7. b) от настоящата процедура.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА при постъпила информация
от Орган по сертификация на продукти за не-

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

говите 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/
информаци я е планирано провеж дане 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 7-дневен 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 зависимост
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) о рганът за оценка на съответствието
(ООС) отговаря на изиск вани ята за
акредитация;
b) п олитиката и системата за управление
остават непроменени;
c) у правлението на юридическото лице и
ООС, както и основният персонал на
ООС остават непроменени;
d) о рганизационната структура на ООС
остава непроменена;
e) м етодите 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.
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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) н аличие на доказателства за изгубване
на права като акредитиран ООС на
единия правен субект и прехвърлянето
на правата към новия правен субект;
c) д ек ларац и я за доброволен о т каз о т
акредитация от името на старото юридическо лице;
d) п ублично изявление, че предоставената
акредитация към старото юридическо
лице да се счита за невалидна от датата
на издаване на решението на изпълнителния директор на ИА БСА за прехвърляне
на акредитацията;
e) п реминалият към новото юридическо
лице ООС продължава да отговаря на
изискванията за акредитация;
f) п олитиката и системата за управление
на ООС остават непроменени;
g) р ъководството на ООС, както и основният
персонал на ООС остават непроменени;
h) о рганизационната структура на ООС
в рамките на юридическо лице остава
непроменена;
i) м етодите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
j) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
Процедурата по прехвърляне на акредитация
започва със заявление, подписано от представляващите новото/и старото/юридическо лице.
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 акредитацията,
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 на юридиче-
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ското лице, като регистрационният номер на
сертификата за акредитация не се променя.
Планираните за съответния ООС дейности
по надзор и преоценка не се променят. Всички
открити процедури по преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация продължават
по отношение на новото юридическо лице, към
което е преминало ООС след прехвърлянето на
акредитация. Старото юридическо лице има
право да се позовава на акредитация до датата
на издаване на решението за прехвърляне на
акредитация. Прехвърляне на акредитация не се
допуска, в случай че акредитацията е спряна и/
или временно ограничена или е в ход процедура
по спиране, временно ограничаване или отнемане
на акредитацията.
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
И А БСА ог раничава ак редитирани я или
заявения за акредитация обхват, временно
ограничава обхвата на акредитацията, спира,
отказва или отнема акредитацията в срок до
1 месец от констатиране на несъответствието.
Чрез кратко съобщение с информация за
мотивите в рубрика „Новини“ на интернет
страницата агенцията 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.
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 в срок до 1 месец
от констатиране на несъответствието. Спиране
на акредитацията е процес, при който акредитацията е временно невалидна. ИА БСА
извършва временно ограничаване обхвата на
акредитацията, когато акредитираното лице е
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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 1 месец от установяване на
едно от следните обстоятелства:
•констатиране на несъответствия, които
водят до заключение, че дейността на
органа за оценяване на съответствието
не осигурява необходимото качество 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
времен но о т ри цат елен ефек т върх у
акредитацията, като промени в правен
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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 в срок до 1 месец от изявяване на желанието от ООС. 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 на 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 въз
основа на предложение в доклад от оценка на
екипа в срок до 1 месец от регистрирането му.
5.4.4. Ограничаване на акредитацията.
ИА БСА извършва ограничаване на обх вата на ак редитаци я, когато обек т ивни
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
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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).
И А БСА отказва/отнема акредитаци я,
когато акредитираното лице или кандидатът
за акредитация:
a) е в невъзможност да извършва дейностите, за които е акредитирано или
кандидатства;
b) н е изпълнява или не поддържа едно или
повече от изискванията за акредитация
(т. 3), което води до заключение, че
дейността на органа за оценяване на
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
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страна на ООС на нормативни изисквания биха компрометирали ИА БСА;
g) О ОС 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) О ОС не е получил сертификата за акредитация в срок до 1 месец след спиране
поради неполучаване;
i) н е 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
по-рано 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.
5.4.6. ИА БСА информира IAF за всяко
свое решение със съответните мотиви за:
• с пиране 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
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до 9 месеца преди изтичане на валидността
на сертификата.
При заявено желание за преакредитация
и разширяване на обхвата в И А 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. с пазен срок за подаване на заявлението
за преакредитация;
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 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 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.
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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. р азширяване обхвата на акредитираната
област на дейност;
2. р азширяване 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) п ри 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) п ри 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 предоставената акредитация и за
всички области (офиси/помещения) под
акредитация;
b) с леди за настъпили изменения и/или
допълнения в изискванията за акредитация и привеж да дейността си в
съответствие с тях в определения срок/
преходен период;
c) п редоставя всяка поискана от ИА БСА
информация в определения срок;
d) о сигурява 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.;
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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) р азкрива 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) н е компрометира с действия или изказвания акредитацията на органи за
оценяване на съответствието и ИА БСА;
j) н е издава неправомерно протоколи, сертификати/доклади, свидетелства, които
имат статут на официални документи по
силата на закона;
k) н е огласява и не предоставя невярна
информация по отношение на статута
си на акредитиран ООС в средства за
комуникации, документи, проспекти,
реклами и др.;
l) н е 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) в ърне 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;
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) з аплаща на всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен
случай пътни, дневни и квартирни пари
съгласно Наредбата за командировките
в страната; на включени в екипа водещ
оцен и т ел/т ех н и ческ и оцен и т ел и л и
експерт от друг национален орган по
акредитация да заплаща пътни, дневни
и квартирни съгласно предварителна
договорка;
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q) у частва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване
на изискванията от BAS QR 18;
r) н е 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 ром я на в основен персона л, к ат о
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 несъответстие 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:
a) д а извърши оценяване съгласно приложимите изисквания за акредитация, като
го планира и подготови по такъв начин,
че оценяването да бъде осъществено
навреме и да е надеждно;
b) д а 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;
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c) д
 а уведомява заявителя или акредитирания ООС за хода на всеки етап
от процедурата съгласно определените
правила и при поискване от ООС;
d) д а съгласува с ООС състава на екипа от
оценители в срок и по начин, определени
в процедурата;
e) д а публикува и да поддържа актуални
данни за акредитираните ООС на своята
интернет страница;
f) е кипът 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) в секи 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) д а информира ООС за настъпилите изменения и/или допълнения в изискванията
за акредитация чрез информационната
система по т. 3.6;
k) д а 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:
a) и н т ерп ре та ц и я на изиск ва н и я та 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 ТК А, преди да се
вземе решение по тях. ИА БСА информира
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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.
И А БСА разглеж да като жа лба 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.
И А БСА разглеж да 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;
• н епредоставяне на част от за явени я
обхват за акредитация/преакредитация
или разширяване;
• о тказ от акредитация, преакредитация,
разширяване на обхвата на акредитация;
• о тнемане на акредитация;
• спиране на акредитацията;
• 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
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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 взeмане
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 действия за едностранно прекратяване
процедурата за акредитация.
10.3. И А 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.
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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 (обн., ДВ, бр. 100 от 13 декември 2005 г.,
изм., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.).
Медицинска лаборатория – лаборатория
за биологично, микробиологично, имуннологично, химично, имунно-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
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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)
№ 765/20 08 – 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 – О ргани за оценяване на съответствието.
ОСЛ – Орган по сертификация на лица.
ОСП – О рган по сертификация на продукти.
ОСС – О рган по сертификация на системи
за управление.
ПОС – П роверя ва щ и по окол на с реда
(EMAS).
ВО – Верификационни органи.
СА
– Съвет по акредитация.
ТКА – Технически комитет за акредитация.
КА – Комисия по акредитация.
КВ – Комисия по възражения.
1725
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 6.03.2009 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 055051 с площ
35,201 дка по КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел изграждане
на зърнобаза, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи с показатели: Устр. зона – Пп;
Пл. – 70 %; Кинт. – 2,0; Озел. – 30 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

РЕШЕНИЕ № 6.23
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план – план-схема за обект: „Кабелна
линия за ел. захранване“ на ПИ № 004017 по КВС
на землище гр. Игнатиево, община Аксаково,
област Варна, с териториален обхват – улица с
о.т. 107 – 108 по действащия план на гр. Игнатиево,
ПИ № 004011 – полски път по КВС на землище
гр. Игнатиево, собственост на Община Аксаково,
№ 004008 по КВС на землище гр. Игнатиево,
собственост на Община Аксаково, № 004014 по
КВС на землище гр. Игнатиево, собственост на
Никола Маринов Димов, № 004018 по КВС на
землище гр. Игнатиево, собственост на Димитър Желязков Калудов, и № 004017 по КВС на
землище гр. Игнатиево, собственост на Ивка
Димчева Иванова.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател:
Св. Добрева

Председател:
Св. Добрева

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 6.21
от 25 февруари 2016 г.

1616
РЕШЕНИЕ № 6.22
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод“ за
захранване на ПИ № 004017 по КВС на землище
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна,
с териториален обхват – ПИ № 004011 – полски
път по КВС на землище гр. Игнатиево, собственост на Община Аксаково, № 004008 по КВС
на землище гр. Игнатиево – нива, собственост
на Община Аксаково, № 004014 по КВС на землище гр. Игнатиево, собственост на Никола
Маринов Димов, № 004018 по КВС на землище
гр. Игнатиево – собственост на Димитър Желязков Калудов, и № 004017 по КВС на землище
гр. Игнатиево, собственост на Ивка Димчева
Иванова.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
1617

1618

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 67
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Изместване
на част от съществуваща ВЛ 110 kV „Момчил“
в участъка от стълб № 7 до стълб № 27 по ново
трасе, одобрено за бъдещата нова ВЛ 110 kV
п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“, в землището
на с. Оброчище, община Балчик“.
Председател:
А. Жечев
1823

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 129
от 28 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 във връзка с
чл. 59, ал. 1 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Решение № 111
от протокол № 10 от 22.12.2015 г. на Експертния
съвет по устройство на територията и Решение
№ КЗЗ-08 от 12.11.2015 г. на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните Общинският съвет – гр. Велико
Търново, одобрява:
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1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.16.217, местност Козлуджа,
землище на гр. Велико Търново, за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането на имота за „общественообслужващи и производствено-складови
дейности“ – предвижда се свободно застрояване
на ветеринарна клиника с административно-битов
блок, навеси и площадки за съхранение на техника,
механизация и инвентар, при следните устройствени показатели: височина – до 10 м; плътност на
застрояване (П застр.) – max 80 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) – 2,5; озеленена площ – min
20 %; начин на застрояване – свободно, линии на
застрояване – ограничителни.
2. План-схеми за електрозахранване на ПИ
№ 10447.16.217, местност Козлуджа, землище на
гр. Велико Търново
3. Схема за транспортен достъп към ПУП – план
за застрояване на ПИ № 10447.16.217, местност
Козлуджа, землище на гр. Велико Търново.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

1544

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 148
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5, 6 и
чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свои решения № 1481  от
26.03.2015 г. (ДВ, бр. 27 от 2015 г.) и № 1532 от
30.04.2015 г. (ДВ, бр. 38 от 2015 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 15 на сто приетата с Решение
№ 1532 от 30.04.2015 г. (ДВ, бр. 38 от 2015 г.) на
ВТОбС начална цена и определя нова начална
цена в размер 51 303 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба
на общински нежилищен имот, представляващ
„Застроен УПИ ХІV от кв. 85 по ПУП – ПР на
с. Шемшево заедно с построени в него сгради“,
собственост на Община Велико Търново; сделката
се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 5100 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 19-ия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, като
в случай че 19-ият ден съвпада с неработен ден,
търгът ще се проведе в първия следващ работен
ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая
419 в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG
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95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново всеки работен ден и до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 15 390 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG 95 SOMB
9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Непарични платежни средства не
се приемат. За обекта се допуска и разсрочено
плащане при следните условия: начална вноска – непо-малка от 30 на сто от достигнатата
на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до
24 месеца, считано от датата на сключване на
договора, на равни вноски, всяка от които е
дължима през неповече от шест месеца, считано
от предходната вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата
на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга, при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се
провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
1748

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 12
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин – за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 10971.159.1
по кадастралната карта на гр. Видин, местност
Кърлизите, собственост на „Е-79 Ойл“ – ЕООД,
с който предназначението на имота са променя
от „пасища и мери“ в „обществено обслужващи
функции“.
Председател:
Г. Велков

1600

РЕШЕНИЕ № 13
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин – за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 10971.81.97
по кадастралната карта на гр. Видин, местност
Алимана, собственост на Крум Борисов Василев,
с който предназначението на имота се променя от
имот с предназначение „обработваеми земеделски земи“ и „перспективни зони за обслужващи
дейности“ в имот с предназначение „обществено
обслужване“.
Председател:
Г. Велков

1601

РЕШЕНИЕ № 14
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин – за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 10971.86.7
по кадастралната карта на гр. Видин, местност
Алимана 2, собственост на „Ава Транс“ – ООД,
с който предназначението на имота се променя
от „обработваема земеделска земя“ в „обществени функции“.
Председател:
Г. Велков

1602

ОБЩИНА ГОДЕЧ
РЕШЕНИЕ № 11
от 28 януари 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение
№ 74 на ОбС по протокол № 6 от 25.06.2015 г.
Общинският съвет – гр. Годеч, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
план за регулация на гр. Годеч в квартали 72 и

ВЕСТНИК
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134, както следва: премахва се улица с о.т. № 444
и 445; създава се нова улица с о.т. № 444, 444а,
280б, 280а, 281а, 280б и нов терен за озеленяване
в квартал 134; изменя се регулацията на УПИ
II – за спортна зала и озеленяване в квартал 72.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административния
съд – София област.

1832

Председател:
В. Иванов

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
ЗАПОВЕД № 127
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и
4 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и Решение № 49
от 27.01.2016 г. на Общинския съвет – гр. Гълъбово, нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина „Пролет“ – 2 групи за целодневно обучение,
намираща се в с. Обручище, ул. Пламък 3, във
филиал на Обединено детско заведение „Радост“ с
административен адрес гр. Гълъбово, ул. Стефан
Стамболов 4.
2. Да се преобразува Целодневна детска градина „Бреза“ – 1 група за целодневно обучение,
намираща се в с. Главан, ул. Комсомолска 2, във
филиал на Седмична детска градина „Наталия“ с
административен адрес гр. Гълъбово, ул. Петър
Берон 13.
3. Да се преобразува филиал на Целодневна
детска градина „Пролет“ – 1 група за полудневно
обучение, намираща се в с. Медникарово, във
филиал на Седмична детска градина „Наталия“
с административен адрес гр. Гълъбово, ул. Петър
Берон 13.
4. Да се предоставят сградите и прилежащите
терени на ЦДГ „Пролет“ и ЦДГ „Бреза“ за стопанисване и управление съгласно чл. 12 ЗОС на
ОДЗ „Радост“ и СДГ „Наталия“.
5. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
6. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Препис от заповедта да се връчи на гл. експерт
„Образование“ на Община Гълъбово за сведение
и изпълнение, а на заместник-кмета – Димитър
Василев – за контрол.
Кмет:
Н. Тонев

1741

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 53
от 22 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Дулово, реши:

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура – пътна връзка между ПИ 24030.23.3
и ПИ 24030.24.85 по КККР на гр. Дулово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Дулово, пред Административния съд – Силистра.

1742

Председател:
С. Галиб

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 43
от 29 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Каварна, одобрява проект за парцеларен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищни
образувания, представляваща подземен електропровод 20 kV за захранване на имот 35064.43.11
в землище гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич, от съществуващ стълб на ВЕЛ 20 kV
„Българево“ от п/с 110/20 kV „Каварна“, засягащ
имот с идентификатор 35064.120.6 по КККР на
гр. Каварна, община Каварна.

1545

Председател:
Кр. Кръстев

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 066
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за пътна
връзка, за външно електроснабдяване за УПИ:
151017 – крайпътен комплекс – бензиностанция
с АГСС, мотел и заведение за бързо хранене, в
землището на с. Цалапица, местност Шарков
гьол, приет с Решение № 17, протокол № 13 от
2015 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на
община „Родопи“.

1833

Председател:
П. Гимишев

РЕШЕНИЕ № 067
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
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Одобрява ПУП – ПП на трасе за външно
електроснабдяване за УПИ: II-030314 – производствена, ск ладова дейност – за автосалон,
автосервиз и ТП, в землището на с. Браниполе,
местност Нешовица, приет с Решение № 14,
протокол № 11 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община
„Родопи“.

1834

Председател:
П. Гимишев

РЕШЕНИЕ № 068
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Транспортен
достъп за УПИ: 21022 – за склад за пакетирани
хранителни стоки и безалкохолни напитки, в
землището на с. Ягодово, местност Горен вакъв,
Решение № 15, взето с протокол № 11 от 2015 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община
„Родопи“.

1835

Председател:
П. Гимишев

РЕШЕНИЕ № 069
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.),
приложима на основание  § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за външно електроснабдяване за УПИ: 70.47 – Цех за
производство на съдове от неръждаема стомана,
в землището на с. Марково, местност Старите
гробища, приет с Решение № 5, протокол № 14 от
2015 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община
„Родопи“.

1850

Председател:
П. Гимишев

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 070
от 25 февруари 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ –
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за обект: „Нова
кабелна линия СрН от предходна кабелна муфа,
разположена на землищна граница на община
„Родопи“ и община Пловдив до ВЕЦ „Тъмраш“,
попадащо в землището на с. Марково, в землището
на с. Първенец, в землището на с. Храбрино и
Втора вилна зона Храбрино, приет с Решение № 1,
протокол № 14 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община
„Родопи“.
Председател:
П. Гимишев
1851
РЕШЕНИЕ № 071
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ –
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и водоснабдяване за
УПИ: 001334 – жилищно строителство, в землището на с. Брестник, местност До селото, приет
с Решение № 16, взето с протокол № 13 от 2015 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община
„Родопи“.
Председател:
П. Гимишев
1852
РЕШЕНИЕ № 085
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ –
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобря ва П У П – П П за обек т: Вън ш но
електроснабдяване на УПИ: 012179 – жилищно застрояване, в землището на с. Белащица,
местност Горни грамади, приет с Решение № 15,
протокол № 13 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
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На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община
„Родопи“.
Председател:
П. Гимишев
1853
РЕШЕНИЕ № 086
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ –
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за външно водоснабдяване и електроснабдяване за УПИ:
111.229 – жилищно строителство, за процедура за
промяна на предназначението в землището на с.
Марково, местност Чонето, Решение № 13, взето
с протокол № 11 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община
„Родопи“.
Председател:
П. Гимишев
1854

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 179
от 27 ноември 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1,
взето по протокол № 4 от 4.08.2015 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводен
клон с дължина на трасето 139,40 м, към обект
„Водоснабдяване на гр. Сапарева баня – квартал
Висока зона“, в следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.32.318,
65365.32.260 и 65365.32.135 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – Кюстендил, съгласно графичната
част на приложения към това решение подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
с възложител Община Сапарева баня.
Председател:
Ив. Куйов
1679
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РЕШЕНИЕ № 191
от 15 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № I-2, взето по
протокол № 5 от 20.10.2015 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при
Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр.
Сапарева баня, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 65365.27.113, 65365.26.122 и 65365.27.54
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
третиращ изграждане на елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение
за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди и външно електрозахранване – с подземен кабел средно напрежение, на
обект: „Една сграда за обществено обслужване
с предназначение „Хотел“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията
за промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран
поземлен имот с идентификатор № 65365.27.113,
местност Ридо, по кадастралната карта на гр.
Сапарева баня с възложители Пламен Димитров
Миланов и Елеонора Георгиева Миланова.

1680

Председател:
Ив. Куйов

РЕШЕНИЕ № 192
от 15 декември 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.306, 65365.32.205, 65365.32.215
и 65365.32.314 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и
противопожарни нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните
води и външно електрозахранване – с подземен
кабел средно напрежение, на обект: „Една малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията
за промяна предназначението на земеделска земя
за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран
поземлен имот с идентификатор № 65365.32.208,
местност Света Богородица, по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня с възложител Благой
Галчов Стоянов.

1682

Председател:
Ив. Куйов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 193
от 15 декември 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 000054 и № 026226 по картата на
възстановената собственост на землището на с.
Ресилово, третиращ изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови
нужди на обект: „Четири малкоетажни къщи за
настаняване на туристи – къща 1, къща 2, къща
3, къща 4, и административно-битова сграда“,
намиращи се в поземлен имот с идентификатор
№ 027007, местност Над селото, по картата на
възстановената собственост, землище с. Ресилово,
община Сапарева баня.

1681

Председател:
Ив. Куйов

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 3-22
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Суворово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на оптична мрежа в ПИ 000485 – местен път,
до ПИ 009005 по КВС на земеделските земи на
землище Суворово.
Проектът на трасето и разположението на
сервитутните зони се одобряват по графичната и
текстовата част на проекта, която е неразделна
част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Варна,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

1826

Председател:
Д. Йорданов

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 45
от 22 декември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, одобрява изготвения проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за „Въздушен електропровод 20 kV от
съществуващ ВСН „Главан“, стълб № 56/38/3,
с. Светлина, община Тополовград, до стълб № 13
на общинската граница със землището на с.
Полски Градец, община Раднево, на ВСН „Маца“,
с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, гр. Пловдив, КЕЦ гр. Раднево.

БРОЙ 20
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.
Председател:
В. Сяров

1743

ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 89
от 25 януари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с.
Минерални бани, одобрява проект за подробен
устройствен план – план за застрояване за Център
за обучение с места за настаняване и парцеларен
план за линеен обект (ел. провод – кабелна линия
НН) за поземлен имот № 227028, м. Калдъръма,
землище на с. Спахиево, и придружаващата го
специализирана ел. план-схема, като:
1. Изразява съгласие за учредяване на право
на преминаване и сервитут на: 290,5 м 2 за кабелна
линия през ПИ № 000619 – общинска собственост
(селскостопански, горски и ведомствен път), ПИ
№ 000610 – общинска собственост (селскостопански, горски и ведомствен път), землище на
с. Брястово, община Минерални бани.
2. Утвърждава трасето на външна кабелна
линия за изграждане на Център за обучение с
места за настаняване в имотите ПИ 000610, ПИ
000619, ПИ 086001 в землището на с. Спахиево,
община Минерални бани. Трасето преминава
подземно през гореописаните имоти – сервитут
с площ 290,5 м 2 .
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Минерални бани, пред Административния съд – Хасково.
Председател:
М. Лятиф

1831

42. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Полените“, разположена
в землищата на с. Беляковец, с. Момин сбор и
с. Самоводене, община Велико Търново, област
Велико Търново, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.

X (m)
4674153
4674926
4674922
4674080

Y (m)
9444615
9444894
9445817
9445956

1730
43. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
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т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Ибрика“, разположена в
землищата на с. Паскалевец, община Павликени,
и с. Водолей, община Велико Търново, област
Велико Търново, и описана със следните координати в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

X (m)
4688393
4688600
4688650
4688562
4688462
4688220
4687867
4687774

Y (m)
9443569
9444441
9445143
9445485
9445482
9445142
9444039
9443576

1731
15. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Заповед № РС-9 от 8.03.2016 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РзС-3
от 13.03.2014 г. (ДВ, бр. 24 от 2014 г.) за обект
„Рехабилитация на гаров комплекс Централна
гара София“ с местоположение УПИ VІ, кв. 5, м.
Зона Б-17 – част, поземлен имот с идентификатор
68134.511.94, УПИ І от кв. 62, м. Зона Б-15 – част
Пробив бул. Ген. Данаил Николаев, поземлен
имот с идентификатор 68134.511.93, поземлен
имот с идентификатор 68134.511.89 по плана на
гр. София, община Столична, област София-град,
в частта на Заповед № РС-35 от 18.05.2015 г. (ДВ,
бр. 40 от 2015 г.) на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, като се въвеждат
следните етапи: Първи етап, включващ всички
строително-монтажни работи по Приемното здание
и прилежащата вертикална планировка по части:
Архитектурна, Конструктивна, В и К, ОВК, Електрическа – Вътрешни силиконови инсталации,
Електрическа – Слаботокова, Пожарна безопасност, Интериор и обзавеждане, Технологична,
Машини и съоръжения, Железен път, Енергийна
ефективност, Геодезия и вертикална планировка,
Телекомуникации, Сигнализация, Паркоустройство и благоустройство; Втори етап – Контактна
мрежа и свързани съоръжения, при условията
на чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение на
заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
1902
28. – Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни
и задочни докторанти за учебната 2015 – 2016 г.
в съответствие с Решение № 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г. В срок от 15.03.2016 г.
до 16.05.2016 г. кандидатите подават молба за
участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка (приложението).
За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул.
15 ноември № 1, стая 310, тел. 9795260.
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Приложение

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия
на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – допълнителен конкурс
2015 – 2016 г.
Шифър

Научна специалност

Ред.
Зад.
форма форма

Обучаваща
организация

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

1

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Биомеханика)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Приложна механика)

1

И-т по механика

5.6.

Материали и материалознание (Строителни материали, изделия
и технология на производството им)

1

И-т по механика

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

2

ИИКТ

4.2.

Химически науки (Електрохимия, вкл. химически източници
на тока)

1

-

ИЕЕС

4.2.

Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и био
химичната технология)

1

-

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

1

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Математическо моделиране и приложение
на математиката във физиката)

-

1

ИЕ

5.13. Общо инженерство (Методи за контролиране и изпитване на
материали, изделия и апаратура)

1

-

ИМСТ ЦХА

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

1

ИОМТ

4.4.

Науки за земята (Минералогия и кристалография)

2

-

ИМК

4.2.

Химически науки (Органична химия)

2

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Технология на природните и синтетични
горива)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

ИФХ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

2

ИПолимери

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

ИКатализ

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

2

1

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Психофизиология)

1

2

ИНевробиология

4.3.

Биологически науки (Фармакология)

-

1

ИНевробиология

6.3.

Животновъдство (Развъждане на селскостопанските животни,
биология и биотехника на размножаването)

-

1

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Ботаника)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Паразитология и хелминтология)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

-

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

1

-

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Лесимелиорации, защита на горите и специалните ползвания в горите)

1

-

ИГората

4.4.

Науки за земята (Геохимия)

1

-

Геологически и-т
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Ред.
Зад.
форма форма

Обучаваща
организация

4.4.

Науки за земята (Инженерна геология)

1

-

Геологически и-т

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)

-

1

НИГГГ

4.1.

Физически науки (Метеорология)

1

1

НИМХ

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

ИА НАО

4.1.

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

1

ИКИТ

4.4.

Науки за земята (Дистанционни изследвания на Земята и
планетите)

1

1

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика
и управление полета на летателни апарати)

2

-

ИКИТ

2.1.

Филология (Български език )

2

1

ИБЕ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

1

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Стара българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Възрожденска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Нова и съвременна българска литература)

1

-

И-т за литература

3.1.

Социални, стопански и правни науки (Етнография)

1

3.1.

Социални, стопански и правни науки (Фолклористика)

1

3.1.

Социални, стопански и правни науки (Музеология)

1

-

ИЕФЕМ

8.1.

Изкуствознание и изобразителни изкуства (Нематериално
културно наследство)

1

-

ИЕФЕМ

8.3.

Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология и етнохореология)

1

-

ИЕФЕМ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Теория и история на
архитектурата)

1

-

ИИИзк.

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства)

1

-

ИИИзк.

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

КМНЦ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (История на
културата)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (История на България)

1

1

ИИстИ

3.8.

Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална икономика
и история на народното стопанство)

-

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление)

1

ИИконИ

1

ИДП

ИЕФЕМ
ИЕФЕМ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

2.2.

История и археология (История на България (Историческа
демография)

1

ИИНЧ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

ИИНЧ

3.2.

Психология (Обща психология)

-

1

ИИНЧ

3.2.

Психология (Педагогическа и възрастова психология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Социална психология)

1

-

ИИНЧ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

2.3.

Философия (Естетика )

2

ИИОЗ

Философия (Етика)

1

ИИОЗ

2.3.
1867

ИИНЧ
1

ИИОЗ
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5. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси
за: професор в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по
здравна политика и мениджмънт; доцент в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.4. Обществено
здраве и научна специалност „Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията“
за Катедрата по медицинска педагогика, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел./факс + 359 2 9432 579 (сектор наука).
1857
47. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бу ргас, обявява конку рс за доцент
в област на висшето образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни
болести“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 056/715 725.
1740
76. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност доцент, висше
училище за цивилен служител в „Департамент
за следдипломна квалификация и обучение на
чуждестранни студенти“ в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика по професионално направление
4.3. Биологически науки, учебни дисциплини
„Екология“ и „Ядрена, химическа и биологическа
защита и екология“ – за едно място, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в училището, тел. 552-230,
552-243, 632-015, в. 16704, и на сайта на училището:
www.naval.-acad.bg.
1739
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф. д. № 377/2014 г. за
политическа партия „КОЙ“ със седалище и адрес на управление София, ул. Теодосий Търновски 9, следните промени: заличава досегашния
председател Емил Желев Димитров; вписва нов
председател на политическа партия „КОЙ“ Светозар Стоянов Съев; партията се представлява
от председателя Светозар Стоянов Съев.
1905

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Съвет за правни евростандарти“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
20.04.2016 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в София, район „Триадица“, ул. Удово 3, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на Мария
Димитрова Вълканова като председател и член
на управителния съвет и от отговорност и прекратяване членството є в сдружението по нейна
молба; 2. приемане на нов съдружник и член на
управителния съвет; 3. избор на председател на
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УС; 4. промени в устава на сдружението; 5. обсъждане въпроса за кандидатстване на сдружението
по европейски програми; 6. разни.
1758
2. – Управителният съвет на Гръцкия бизнес
съвет в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.04.2016 г. в 17 ч. в
София, пл. Света Неделя 5, София хотел Балкан, при следния дневен ред: 1. разглеждане и
приемане отчета за дейността на управителния
съвет на сдружението за 2015 г.; 2. одобряване
на годишния финансов отчет на сдружението
за 2015 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет за дейността
им през 2015 г.; 4. обсъждане и приемане на
бюджета на сдружението за 2016 г.; 5. освобождаване на членове от състава на управителния
съвет; 6. избор на нови членове на управителния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1728
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация на земеделските производители в
България“ (АЗПБ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
27.04.2016 г. в 10 ч. в София в сградата на АЗПБ,
ул. Владайска 29, ет. 1, при следния дневен ред:
1. приемане на годишните финансови отчети за
2015 г. и доклад за дейността на Асоциацията
на земеделските производители в България и
на „АЗПБ Комерсиал“ – ЕООД, съгласно чл. 24,
ал. 1, т. 4 от актуалния устав на АЗПБ и чл. 25,
ал. 1, т. 9 ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 ТЗ; 2. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет
на Асоциацията на земеделските производители
в България за дейността им; 3. преизбиране на
Ивайло Димитров Тодоров и Нотю Добрев Добрев
за членове на управителния съвет на асоциацията
за нов 5-годишен мандат; 4. разни. Поканват се
всички членове на асоциацията да присъстват
лично или чрез техни упълномощени представители. При липса на кворум на основание на
чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на членовете. Писмените
материали по въпросите от дневния ред са на
разположение на посочения адрес на сдружението.
1865
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза „Мобайл Мондей София“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 29.04.2016 г. в 10 ч. на
адреса на седалището и управлението на дружеството: София 1784, Столична община, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе, 7 километър,
ЗИТ, корпус 3, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и вземане на решение относно одобряване и приемане на годишния отчет за дейността
за 2015 г. и годишния финансов отчет на сдружението за 2015 г. и освобождаване от отговорност
на представляващия; 2. обсъждане и вземане на
решение относно прекратяване на сдружението
и на неговата дейност; 3. обсъждане и вземане
на решение относно откриване на процедура
по ликвидация на сдружението; 4. обсъждане
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и вземане на решение относно приемане на
първоначален ликвидационен отчет и баланс; 5.
обсъждане и вземане на решение относно избор
на ликвидатор на сдружението; 6. обсъждане
и вземане на решение относно определяне на
възнаграждение на ликвидатора; 7. обсъждане и
вземане на решение относно определяне на срок
за завършване на процедурата по ликвидация на
сдружението; 8. обсъждане и вземане на решение
относно оправомощаване на ликвидатора. Всички
документи по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на членовете за преглед в
служебните помещения на сдружението считано
от датата на обнародване на поканата за общото
събрание в „Държавен вестник“. Проверката на
кворума ще започне в 10,15 ч. Събранието ще е
законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на
сдружението общото събрание ще се проведе в
11 ч. със същия дневен ред и на същото място
независимо от броя на явилите се членове.
1859
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Институт на професионалните счетоводители
в България“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от устава и в изпълнение
на решение от 1.03.2016 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 23.04.2016 г.
на адрес: София, бул. Тотлебен 34А, зала 1А на
х-л „Шипка“, в 9,30 ч. при следния дневен ред:
1. вземане на решение за функционирането на
Института на професионалните счетоводители
в България; 2. приемане на промени в устава
на сдружение „Институт на професионалните
счетоводители в България“; 3. избор на председател и членове на управителния и контролния
съвет на сдружението; 4. доклад за състоянието
на сдружението; 5. други. Общото събрание се
счита законно, ако присъстват 2/3 от членовете
на ИПСБ, имащи право на глас. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага за един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и се счита законно независимо от броя на явилите се членове. Съгласно
чл. 24, ал. 2 от устава правото на глас в общото
събрание може да се упражни лично или въз
основа на писмено пълномощно, като едно лице
може да представлява не повече от двама членове
на общото събрание. Представителство по пълномощие се осъществява само от редовни членове
на ИПСБ. Писмените материали относно дневния
ред на свиканото общо събрание, включително
проектът за устав, са достъпни за членовете на
електронния сайт на сдружението – www.ipsb.bg.
1858
31. – Управителният съвет на Българската
асоциация на съдиите по вписванията на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 11.1.1 и чл. 21.2 от
устава на БАСВ свиква годишно общо събрание
на 23.04.2016 г. в 12 ч. в зала 1 на хотел „Верея“
в Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 100,
при следния дневен ред: 1. доклад на решенията
на УС за приемане на нови редовни/почетни
членове на БАСВ; приемане на актуализиран
списък на членовете на БАСВ и одобряване на
окончателния състав на редовните и почетните
членове на БАСВ; 2. приемане на годишния
отчет за дейността на УС на асоциацията от
17.05.2015 г. до април 2016 г.; одобряване на
годишния финансов отчет на БАСВ за 2015 г.;
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3. приемане на план-програма за дейността на
УС на БАСВ за 2016 г.; приемане на бюджет на
БАСВ за 2016 г. Регистрацията на присъстващите
и проверка на пълномощните (чл. 12.1 от устава
на БАСВ) започва в 11 ч. Материалите по точките от дневния ред, подлежащи на обсъждане от
общото събрание на БАСВ, са на разположение
на сайта на БАСВ.
1785
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Български есперантски
съюз“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание (68 конгрес) на 16.04.2016 г.
в 9 ч. в София, заседателната зала на Съюза на
българските художници, ул. Шипка 6, ет. 4, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС на
БЕС за периода 2013 – 2015 г.; 2. финансов отчет
за периода 2013 – 2015 г. и прием на бюджета на
БЕС за 2016 г.; 3. отчетен доклад на контролноревизионната комисия на БЕС за 2015 г.; 4. избиране на нов председател на БЕС и на контролна
комисия за периода 2016 – 2019 г.
1950
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Център за местни инициативи и развитие“,
Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 20.04.2016 г.
в 18 ч. в Асеновград, ул. Г. Делчев 22, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
2. освобождаване на членове на управителния
съвет и смяна на седалището; 3. преобразуване
на дейността в обществена полза; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. приемане на изменения
и допълнения в устава; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно на
същото място.
1727
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб „Ботев – Болярово“, гр. Болярово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 1 от устава на клуба свиква общо
събрание на членовете на клуба в гр. Болярово,
пл. Девети септември 2, ет. 1, сграда на КНСБ,
на 22.04.2016 г. в 17 ч. при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на футболния клуб;
2. приемане на нови членове на футболния клуб;
3. отчет на председателя на УС за дейността
на клуба за периода 2014 – 2015 г.; 4. избор на
членове на УС; 5. обсъждане на текущи въпроси за дейността на клуба. При липса на кворум
съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1 от устава
на клуба събранието ще се проведе на същото
място при същия дневен ред в 18 ч. Материалите
за събранието са на разположение на членовете
в седалището на клуба, гр. Болярово, пл. Девети
септември 2, сграда на КНСБ.
1676
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
„ Атл ас“ – Ве л и н г р а д , на о снова н ие ч л. 2 6
ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на клуба свиква
г од и ш но о т че т но -изборно ОС на к л у ба на
22.04.2016 г. в 13 ч. във Велинград, ул. Стела
Благоева 43, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на клуба през 2015 г.; 2.
отчет на КС за дейността на клуба през 2015 г.;
3. освобождаване на членовете на управителния
и контролния съвет; 4. избор на нов състав на
УС и КС; 5. приемане на нови пълноправни
членове; 6. приемане на промени в устава на
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СК „Атлас“; 7. предложения за обсъждане на
други актуални за клуба въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 21 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място и при същия дневен ред в 14 ч.
1903
1. – Управителни ят съвет на Сдру жение
„Георги Икономов 53“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 17.04.2016 г. в 11 ч.
в Пловдив, район „Южен“, ул. Кукленско шосе
12, хотел „Родопи“, ет. 1, конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане и утвърждаване
на финансовата рамка за довършване на жилищна сграда с оглед получаване на разрешение за
ползване, намираща се в Пловдив, ул. Георги
Икономов 53, изготвена през 2011 г., с която
всички членове на сдружението са предварително
запознати, както и извършване на допълнителни
вноски от всеки собственик; проекторешение:
приема се и се утвърждава изготвената през 2011 г.
финансова рамка за довършване на жилищната
сграда с цел снабдяване с разрешение за ползване,
намираща се в Пловдив, ул. Георги Икономов
53, със следните параметри: за довършване на
сградата и въвеждането є в експлоатация се заплащат от всеки собственик по 74 евро/кв. м за
притежавания от него имот (самостоятелен обект,
прилежащи помещения и общи части), както и
допълнителна вноска в размер 1740 лв. за всеки
обект; 2. приемане на годишните финансови отчети
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на сдружението за 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.
и 2015 г.; проекторешение: приемат се годишните финансови отчети на сдружението за 2011 г.,
2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г.; 3. приемане на
отчетите за дейността на управителния съвет за
2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г.; проекторешение: приемат се отчетите за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2011 г.,
2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г.; 4. приемане на
нови членове в сдружението; проекторешение: да
се приемат нови членове, като конкретизирането
им зависи от подадените молби за членство до
сдружението към датата на провеждане на общото
събрание; 5. завеждане на съдебни дела срещу
собствениците на имоти, които не са заплатили
към сдружението дължимите за изграждането и
въвеждането в експлоатация на сградата суми;
проекторешение: да се заведат съдебни дела, като
ответниците ще бъдат конкретизирани спрямо
това, кои собственици имат задължения към
сдружението към датата на провеждане на общото
събрание; 6. разни. Всички проекторешения на
поставените по-горе въпроси ще бъдат изяснени
при провеждане на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове. Материалите за
събранието са на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението – Пловдив,
район „Тракия“, ул. Асеновградско шосе 1.
1868
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